Zielona Góra 29.10.2019 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki
ogłosiło konkurs na realizację IV edycji programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY na rok 2020.
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE SZKOŁY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DO UDZIAŁU W
PROGRAMIE.
•

Program skierowany jest do uczniów w szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu systematycznych zajęć sportowych w
okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2020 , 2 razy w tygodniu w każdej grupie.
•

Limit na 1 grupę ćwiczebną wynosi 70 godzin zegarowych.
Wynagrodzenie za 1 godzinę zajęć x 40,00 zł brutto.

•

Wynagrodzenie nauczycieli będzie wypłacane z środków MS i T przez koordynatora
wojewódzkiego na podstawie umowy zlecenia z prowadzącym zajęcia.

•

W szkołach gdzie liczba uczniów nie przekracza 300 uczniów

mogą być prowadzone

maksymalnie 2 grupy. W szkołach powyżej 300 uczniów można stworzyć 3 grupy
•

Zajęcia w szkole może realizować maksymalne 2 nauczycieli z wyjątkiem szkół gdzie powstanie
3 grupa liczba ta wzrasta do 3 nauczycieli. Jeden nauczyciel może prowadzić więcej niż jedną
grupę.

•

Jedna grupa musi się składać z minimum 15 osób wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia
muszą być realizowane przez nauczyciela wychowania fizycznego zatrudnionego w tej szkoły.

•

W przypadku zgłoszenia 2 i 3 grupy w danej szkole 50 % składu osobowego winne stanowić
dziewczynki

ZGŁOSZENIA DOKONUJE BEZPOŚREDNIO SZKOŁA W KTÓREJ REALIZOWANY BĘDZIE PROGRAM.
ZGŁOSZENIA OD SZKÓŁ BĘDĄ PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE NA ZAŁĄCZONYM FORMULARZU W
WERSJI PAPIEROWEJ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 5 GRUDNIA 2019 ROKU NA ADRES :
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ZIEMIA LUBUSKA,
65-410 ZIELONA GÓRA,
UL. FABRYCZNA 13B/3
Zgłoszenie musi

być wypełnione czytelnie, zawierać wszystkie dane oraz pieczęcie i podpisy

upoważnionych osób.
Warunkami udziału w programie są :
1. Zadeklarowanie we wniosku wkładu niefinansowego w postaci nieodpłatnego udostępnienia obiektu
sportowego i sprzętu o wartości min. 300,00 zł na jedną grupę w celu realizacji zajęć.
2. Ubezpieczenie uczestników zajęć pozalekcyjnych NNW.
Zgłoszenia niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Do 16.01.2020 r. nastąpi ogłoszeniu wyników konkursu przez MS i T
Po ogłoszeniu wyników przez MS i T nawiążemy bezpośredni kontakt z
zakwalifikowanymi podmiotami celem niezwłocznego dopełnienia wszystkich niezbędnych
formalności.
Grupy powinny być gotowe do prowadzenia zajęć od 1 stycznia 2020 / rejestracja nauczyciela
prowadzącego w dzienniku elektronicznym + zgody rodziców/ .
W związku z powyższym liczymy na duże zainteresowanie programem i oczekujemy na wsparcie szkół
przez organy prowadzące szkoły.
Pytania prosimy kierować : biuro@szs-lubuskie.pl lub telefonicznie 512 125 501

