
 
 

Wrocław 18.12.2017 

Jednostki Samorządu Terytorialnego 

Organy prowadzące szkoły 

w województwie dolnośląskim 
 

Z przyjemnością informujemy, że został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konkurs na 
realizację programu Szkolny Klub Sportowy w 2018 roku. Dolnośląska Federacja Sportu będzie składała 
wniosek na koordynowanie wspólnie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” tego programu w 
naszym województwie. Mamy nadzieję, że ten bardzo dobrze przyjęty przez szkoły i uczniów program 
będzie mógł być realizowany na Dolnym Śląsku w ponad 1100 grupach. Rozpoczynamy przyjmowanie 
zgłoszeń  od jednostek chętnych do udziału w nim; list w tej sprawie został wysłany do wszystkich szkół 
naszego województwa, a termin przesyłania zgłoszeń został ustalony na 8.01.2018 r.  

Program  adresowany jest do uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjalnych                                  
i ponadgimnazjalnych. Ma on na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej 
realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela 
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Głównym założeniem dodatkowych zajęć 
sportowych jest ich różnorodność, dająca możliwość uprawiania wielu sportów.  

Zajęcia mają być prowadzone w okresie 29.01. – 30.11.2018 w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut, 
dla grup minimum 15-osobowych. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy,                    
z wyjątkiem szkół w których w 2017 roku pracowały więcej niż dwie grupy. W takim przypadku będą one 
mogły starać się o uruchomienie tej samej liczby grup w 2018 roku 

W przypadku  utworzenia w jednej szkole więcej niż jednej grupy ćwiczebnej, przynajmniej jedna z nich 
powinna być dedykowana dziewczętom (muszą one stanowić ponad 50 % uczestników danej grupy). 

Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia wynosić będzie 40 zł brutto za 60 min. zajęć i będzie płatne 
ze środków MSiT. Wszyscy uczestnicy biorący udział w projekcie będą ubezpieczeni od NNW, a nauczyciele 
dodatkowo zostaną objęci ubezpieczeniem OC. 

Jednym z głównych założeń programu jest jego realizacja we wszystkich gminach województwa 
dolnośląskiego 

Warunkiem przystąpienia do projektu jest zapewnienie przez każdy organ prowadzący szkoły: 

 Nieodpłatnego udostępnienia obiektów sportowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć  oraz 
niezbędnego sprzętu sportowego. 

 Wniesienie wkładu finansowego w wysokości  50 zł brutto na rok kalendarzowy za każdą przyjętą grupę. 

Prosimy Państwa o wskazanie do 8.01.2018 roku  koordynatora ds. projektu z ramienia Państwa 
gminy, który będzie odpowiadał za współpracę z Operatorem Wojewódzkim. Imię i nazwisko koordynatora 
ds. projektu wraz z nr kontaktowym oraz adresem e-mail należy wysłać na adres: programy@dips.pl 

Po zakończonej rekrutacji i przyznaniu grup nastąpi podpisanie porozumienia określającego  ich 
liczbę, wysokość wkładu finansowego, oraz szacunkową wycenę obiektów udostępnionych do prowadzenia 
zajęć sportowych. 

 

Z poważaniem 


