ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2022
1. Celem Programu jest:
1) stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania
aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
2) stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości
życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży;
5) stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i
mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
6) stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci
i młodzieży;
7) optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym
infrastruktury przyszkolnej;
8) promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
9) wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
II.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU
1) Art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1492), zwanej dalej „ustawą”;
2) § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie
przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638),
zwanego dalej „rozporządzeniem”;

Program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” stanowi narzędzie wspierające podejmowanie aktywności
fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej.

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. Istotnym założeniem jest różnorodność
zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne
tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowych
w okresie od 01 lutego do 15 grudnia 2022 r.
•

uczestnikami zadania mogą być wyłącznie uczniowie szkół dla dzieci i młodzieży –
szkół podstawowych i ponadpodstawowych

•

uczestnicy zadania muszą być podzieleni na grupy ćwiczebne, przypisane do jednej
szkoły i składające się z uczniów tej szkoły

•

każda grupa ćwiczebna powinna posiadać określoną charakterystykę wiekową uczestników

•

systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu13 dla każdego
uczestnika, w 60-cio minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15osobowych14.

•

zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 7015 jednostek zajęć
sportowych dla każdej grupy.

•

jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci i
młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
wychowania fizycznego z danej szkoły.

•

dofinansowanie w ramach Programu jest przeznaczone na wynagrodzenie osób
prowadzących zajęcia sportowe w grupach ćwiczebnych w wysokości 60,00 zł brutto
za jedną jednostkę zajęć (60 minut)

•

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

•

W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy
ćwiczebnej

•

•
•
•

13

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)20
Beneficjenci Programu powinni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków
Warunkiem realizacji Programu jest zapewnienie odpowiedniego miejsca organizacji
zajęć sportowych oraz niezbędnego sprzętu sportowego przy udziale środków jednostek
samorządu terytorialnego dowolnego szczebla i/lub przy udziale środków pochodzących
z innych źródeł (własnych, sponsorów itp.).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z sytuacją epidemiczną, możliwe jest
przeprowadzenie zajęć z częstotliwością 1x w tygodniu (2 jednostki ćwiczebne jednocześnie)- za
zgodą operatora krajowego Programu.
14
Jeśli sytuacja epidemiczna uniemożliwi spełnienie limitu minimalnej liczebności w grupie
ćwiczebnej, dopuszczalne jest zmniejszenie liczby uczestników zajęć.
15
Liczba jednostek zajęć sportowych w okresie realizacji Programu może ulec zmniejszeniu w
związku z wystąpieniem stanu epidemii.
19 Dotyczy szkół, w któych dziewczęta stanowią przynajmniej 33% łącznej liczby ucz

