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         Szanowana Państwo 

                          Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach programu  Szkolny Klub Sportowy 2020 

        

 

 Szkolny Związek Sportowy ZIEMIA LUBUSKA jako operator wojewódzki IV EDYCJI PROGRAMU SZKOLNY KLUB 

SPORTOWY 2020  na terenie województwa lubuskiego Wita serdecznie wszystkich uczestników programu przed nowym 

rokiem szkolnym 2020/2021 i pragnie przekazać kilka istotnych informacji dotyczących  kontynuacji zajęć od września do 

grudnia 2020 zgodnie z zawartymi umowami.  

 Pragniemy uprzedzić , że sytuacja ze względu na COVID-19 jest zmienna dlatego prosimy o przeglądanie swojej 

poczty mailowej, dziennika elektronicznego programu oraz strony naszego stowarzyszenia www.biuro@szs-lubuskie.pl. 

W razie pytań i wątpliwości prosimy kierować pytania – mail biuro@szs-lubuskie.pl ; telefon 512 125 501. 

 Wszyscy oczekujemy na wznowienia zajęć w szkołach i na decyzje jakie zostaną podjęte przez Instytucje 

Samorządowe w porozumieniu z Dyrekcją szkół i sanepidem także w kwestii zajęć pozalekcyjnych.  

Od tych decyzji zależeć będzie dalsza realizacja  wszystkich programów i projektów organizowanych na terenie placówek 

oświatowych . 

 Mamy nadzieję, że zajęcia pozalekcyjne i wszystkie projekty z kultury fizycznej otrzymają zielone światło. Nie 

musimy się przekonywać jak niezmiernie jest  to ważne dla dzieci i młodzieży po tak długim okresie stagnacji. 

 Zwracamy się z prośbą o planowanie i rozpoczęcie zajęć od września zgodnie : 

1. Planowanie zajęć w ramach programu w kwestii zadach bezpieczeństwa na zasadach i warunkach jak w załączniku, 

który na chwile obecna jest obowiązujący  stosując wszystkie zasady wewnętrzne szkoły, placówki gdzie będą 

prowadzone zajęcia. 

2. Kwestie rozliczeń miesięcznych państwa pracy do 5 dnia każdego miesiąca, liczebności grup ( 15  osób + zgody 

rodziców). 

3. Jako operator wojewódzki zezwalamy na prowadzenie zajęć 3 razy w tygodniu. 

4. W załączeniu informacja z czerwca na temat liczebności i zasad prowadzenia zajęć na obiektach sportowych. 

 

Uwagi; 

 

1. Prosimy o niezwłoczne informowanie nas drogą mailową biuro@szs-lubuskie.pl o: 

a/ ewentualnej rezygnacji z udziału w programie z podaniem powodu 

b/ ewentualnego przekazania swojej grupy innej osobie z podaniem powodu + dane kontaktowe nowej osoby 

c/ ewentualnym zawieszeniu zajęć przez organ nadzoru, szkołę, sanepid  podać termin do kiedy takie     

      zawieszenie będzie trwało 

 

        Operator wojewódzki 

 Programu Szkolny Klub Sportowy 

             Zbigniew Bermes 
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