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Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, operator projektu Multisport 2015 oraz
Juniorsport 2016 informuje, że przystępuje jako uczestnik ogłoszonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki otwartego konkursu na realizację w 2017 r.
w województwie lubelskim PROGRAMU ,,Szkolny Klub Sportowy” ( SKS)
zapraszając tym samym WASZE MIASTO do współpracy przy realizacji powyższego
projektu.
,,Program SKS” jest skierowany do dzieci i młodzieży, uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych bez względu na wiek, płeć oraz
sprawność fizyczną.Główną ideą projektu jest umożliwienie podejmowania dodatkowej
aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod
opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Powyższy projekt polega na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć sportoworekreacyjnych przez 35 tygodni (70 jednostek) w okresie od 1 stycznia 2017 r.
do 15 grudnia 2017 r. Systematyczne zajęcia sportowe powinny odbywać się
systematycznie, tj. 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika grupy liczącej minimum
15 osób w 60 minutowych jednostkach szkoleniowych. Grupa ćwiczebna musi składać
się wyłącznie z uczniów jednej szkoły w określonej kategorii wiekowej, np. uczniowie
szkoły podstawowej w wieku 10-12 lat –grupa A: zajęcia z gier zespołowych. Grupa
B- zajęcia ogólnorozwojowe i taneczne. Uczniowie szkoły gimnazjalnej, klasa 1-3,
grupa A- zajęcia z lekkiej atletyki, grupa B- piłka siatkowa. Uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych klasy 1-3, grupa A- piłka nożna, grupa B- koszykówka.
Uwaga! W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach SKS będą zatrudnieni przez WZ LZS
w Lublinie z wynagrodzeniem minimum 40 zł za 60 minutową jednostkę szkoleniową.
Z chwilą pozyskania wsparcia od samorządów będących organem prowadzącym szkoły
wynagrodzenie może wzrosnąć do kwoty 50 zł za jedną jednostkę szkoleniową.
Wszyscy uczestnicy Programu zostaną objęci ubezpieczeniem od NW a prowadzący
zajęcia dodatkowo od OC, którego dokona WZ LZS w Lublinie.
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie zwraca się z prośbą o pisemną
deklarację przystąpienia Miasta do programu, jak również o zgodę na udostępnienie
nieodpłatnie obiektów sportowych dla grup ćwiczebnych oraz zadeklarowanie wpłaty
kwoty 1000 zł na jedną grupę ćwiczebną. Środki przekazane na konto operatora
wojewódzkiego zostaną przeznaczone na zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli
do 50 zł za jedną jednostkę ćwiczebną, na promocję tego przedsięwzięcia oraz
ubezpieczenie uczniów i prowadzących zajęcia.
Powyższą deklarację oraz zgodę prosimy przekazać na piśmie w
nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2016r. na adres Wojewódzkie Zrzeszenie LZS
ul. Filaretów 44 ; 20- 609 Lublin lub w formie elektronicznej na adres: lzslublin@op.pl.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki
oraz pod nr tel 81 5280122, 81 5257760.
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