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 Warunki realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”  

w województwie podkarpackim w 2020 roku 

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do 

uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych i ponadpodstawowych bez 

względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie 

podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych                           

i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego                          

w danej szkole. Przy naborze do grup pracujących w programie priorytet powinna mieć 

młodzież nieuczestnicząca w innych zorganizowanych formach aktywności fizycznej, np.                   

w klubach sportowych. 
 

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być 

prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one 

odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub                   

w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie 
 

1. Program będzie realizowany w okresie 1.01. – 31.12.2020 r. Zajęcia szkoleniowe będą 

prowadzone w II edycjach; 27 stycznia – 26 czerwca i 2 września – 15 grudnia 2020 r.; 

2. Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży – szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych; 

3. Uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej 

szkoły i składające się z uczniów tej szkoły; 

4. Każda grupa ćwiczebna powinna posiadać charakterystykę wiekową uczestników; 

5. Grupa ćwiczebna musi się składać z min 15 uczestników; 

6. W jednej szkole (do 300 uczniów) mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy.                                   

W dużych szkołach (powyżej 300 uczniów) dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy 

ćwiczebnej; 

7. Zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu dla 

każdego uczestnika (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmiany 

częstotliwości zajęć); 

8. 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); 

9. Osobami prowadzącymi zajęcia mogą być wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia 

wychowania fizycznego w danej szkole; 

10. Zajęcia sportowe z jedną grupą może realizować 1 nauczyciel prowadzący zajęcia 

wychowania fizycznego w danej szkole; 

11. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych                              

wypłacane będzie w wysokości 40 zł za jedną jednostkę zajęć (60 minut); 
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12. Nauczyciel przystępując do programu zobowiązuje się do: 

• systematycznego prowadzenia Elektronicznego Dziennika Zajęć na stronie 

www.szkolnyklubsportowy.pl prowadzonej przez Instytut Sportu – ogólnopolskiego 

koordynatora programu oraz wgrywania skanu raportu podpisanego przez 

Dyrektora szkoły najpóźniej do 10-go dnia następnego miesiąca. Dokument ten 

będzie podstawą do rozliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc. 

• posiadania zgód rodziców/ opiekunów prawnych uczestników zajęć wg załączonego 

wzoru oraz zamieszczenia skanów tych zgód w Elektronicznym Dzienniku Zajęć; 

(Aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2019 r. W 2020 

r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli 

w Programie w 2019 r.) 

• przeprowadzenia przynajmniej 1 raz w semestrze testów sprawnościowych oraz 

wprowadzenia ich wyników do Narodowej Bazy Talentów; 

• aktywnej współpracy z operatorem wojewódzkim i krajowym w zakresie promocji, 

sprawozdawczości, ewaluacji, monitoringu i kontroli realizacji zadania; 

• realizacji projektu zgodnie z założeniami i podejmowania wszelkich obowiązków                    

z nich wynikające; 

• wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro PW SZS                          

w Rzeszowie, operatora krajowego programu oraz Narodową Bazę Talentów w celu 

realizacji Programu SKS (administrator danych informuje, że przysługuje prawo 

wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania);  

• wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku                                    

w materiałach promocyjnych i informacyjnych programu SKS w tym do publikacji, 

pokazywania i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie                             

i we wszystkich mediach; 

• niezwłocznego informowania operatora wojewódzkiego o wszelkich zmianach                     

danych osobowych. 

13. Podmiot, na terenie którego realizowane jest zadanie (szkoła) zobowiązuje się do 

zapewnienia odpowiedniego miejsca organizacji zajęć sportowych oraz niezbędnego 

sprzętu sportowego; 

14. Uczestnikami zajęć powinni być uczniowie niebiorący udziału w zajęciach sportowych 

prowadzonych w klubach sportowych; 

15. Uczestnicy zajęć – uczniowie nie mogą ponosić żadnych kosztów uczestnictwa                            

w zajęciach; 

16. Operator wojewódzki Programu dopuszcza zmiany w osobach prowadzących realizację 

zajęć na pisemny wniosek szkoły w wypadkach losowych; 

17. Uczestnicy zajęć są ubezpieczeni w trakcie trwania projektu od Następstw                                        

Nieszczęśliwych Wypadków, a nauczyciele od Odpowiedzialności Cywilnej. 

 

Korespondencję papierową dotyczącą programu prosimy przesyłać na adres: 

Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

35-111 Rzeszów 

ul. Wyspiańskiego 22 

Korespondencję mailową prosimy przesyłać na adres: podkarpackiszs@wp.pl 
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