
 
 

 

 
                                                                                                                                                    Zielona Góra, 16.08.2016 r. 
 

Szanowni Państwo. 
 

DYREKTORZY 

                      SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

                                WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

 

Dodatkowy nabór do programu w  nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2016 r. 
 
                                                    Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA w Zielonej Górze informuje,  

że od 1 września 2016 roku rozpocznie się III edycja programu MAŁY MISTRZ, który jest finansowany przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przy wsparciu Jednostek 

Samorządu Terytorialnego. Program, realizowany z sukcesem w roku 2014 roku w 120 i w roku 2015 w 111 

szkołach naszego województwa, będzie kontynuowany w województwie lubuskim w 2016 roku. Mamy nadzieję 

także z nowymi szkołami, które do niego przystąpią od września br.  

 

Fundusze Ministerstwa Sportu i Turystyki  oraz Województwa Lubuskiego, wsparte bardzo 

istotną pomocą finansową i merytoryczną Gmin, pozwolą   na kontynuowanie zadania przez cały 

rok szkolny 2016/17 klasom I. 

 

  Chcielibyśmy podkreślić, że działania zaplanowane w programie MAŁY MISTRZ pozwolą Waszym 

nauczycielom  i dzieciom na ciekawą realizację zajęć dostosowanych do nowej podstawy programowej 

przygotowujących dzieci do całożyciowej troski o zdrowie i tężyznę fizyczną.  

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego szkołom realizującym program   

w 2016 r otrzymają między innymi : 

-  szkoła przystępująca do programu w 2016 r. otrzyma sprzęt sportowy o wartości 1500 zł. Sprzęt ten 

    będzie dostosowany do wieku uczestników i ma pomóc w realizacji programu.  

    Zaproponujemy szkołom, które zostaną zakwalifikowane, dwa rodzaje kompletów do wyboru i będziemy 

    prosili o wybranie najbardziej Wam odpowiadającego 

-  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej opiekujący się klasą I, która rozpocznie naukę 1.09.2016 r. otrzyma  

    możliwość uczestnictwa w konferencjach metodycznych  

-  każda klasa I przystępująca do programu otrzyma niezbędne materiały  

-  w klasie I jedną godzinę wychowania fizycznego tygodniowo będą prowadzić wspólnie nauczyciel  

    edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wychowania fizycznego jako asystent. 

    Wynagrodzenie nauczyciela wf, lub inną możliwość jego zatrudnienia, po zadeklarowaniu, 

    zapewniają Urzędy Gmin lub inny podmiot. 

Prosimy zainteresowane szkoły przystąpieniem do programu MAŁY MISTRZ o zgłaszanie się na adres 

biuro@szs-lubuskie.pl 

 

Wszelkie informacje pod telefonem : 512 125 501 
 
 
                                                                                                   Wojewódzki Koordynator  Programu Mały Mistrz 
                                                                              

                                                                                                                     Zbigniew  Bermes 

 



 
 

 

 
 
 


