Zielona Góra 19.12.2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki
ogłosiło konkurs na realizację programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY na rok 2018.
Program skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół naszego województwa i zgodnie z
zapisami konkursowymi będzie można stworzyć około 600 grup szkoleniowych w naszym województwie.
W roku 2017 realizowaliśmy program SKS w ponad 370 grupach.
SZS Ziemia Lubuska będzie składał wniosek do MS i T o koordynację programu w roku 2018 w
województwie lubuskim.
Przewidujemy że, zajęcia będą prowadzone w okresie luty-listopad , zajęcia 2 x w tygodniu w każdej grupie
w jednostkach 60 minutowych z limitem 70 godzin x 40,00 zł brutto = 2800,00 zł brutto na prowadzącego
zajęcia w jednej grupie.
Wynagrodzenie nauczycieli będzie wypłacane z środków MS i T przez koordynatora wojewódzkiego na
podstawie umowy zlecenia z prowadzącym zajęcia.
W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy. Zasada ta nie dotyczy szkół, do których w
związku ze zmianą sieci szkół wynikającą z reformy oświatowej w 2017 roku, przeniesiono grupy
funkcjonujące dotychczas w ramach Programu SKS w innych szkołach. Jeden nauczyciel może prowadzić
zajęcia w 2 grupach
Jedna grupa musi się składać z minimum 15 osób wyłącznie z uczniów jednej, a zajęcia muszą być
realizowane przez nauczyciela wychowania fizycznego z danej szkoły.

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu wraz z załącznikiem w pliku
Excel w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2018 roku na adres biuro@szs-lubuskie.pl. /
przyjmowana będzie tylko forma elektroniczna ! /
Zgłoszenie musi

być wypełnione czytelnie, zawierać wszystkie dane oraz pieczęcie i podpisy

upoważnionych osób.
Zgłoszenia dokonuje bezpośrednio jednostka w której realizowane będzie program.
Warunkami udziału w programie są :
1. Zadeklarowanie we wniosku wkładu niefinansowego w postaci nieodpłatnego udostępnienia obiektu
sportowego i sprzętu o wartości min. 600,00 zł na jedną grupę w celu realizacji zajęć.
2. Wkład finansowy 150,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW uczestników

programu i OC

prowadzącego zajęcia, szkolenia na jedną grupę na cały rok .
Zgłoszenia niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Po 15.01.2018 r. i ogłoszeniu wyników konkursu przez MS i T
Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA zamieści na stronie związku www.szs-lubuskie.pl listę
zakwalifikowanych do programu.
Po tym terminie nawiążemy bezpośredni kontakt z zakwalifikowanymi podmiotami celem
niezwłocznego dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności.
W związku z powyższym liczymy na duże zainteresowanie programem i oczekujemy na wsparcie szkół w
dofinansowaniu zadania przez organy prowadzące szkoły,

