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Szanowni Państwo 
Dyrektorzy szkół 
Nauczyciele wychowania fizycznego 
biorący udział w programie MSiT 

SZKOLNY KLUB SPORTOWY 
 
Śląski Szkolny Związek Sportowy informuje, że MSiT ogłosiło Program „Szkolny Klub 
Sportowy”, który będzie realizowany w 2018 roku. 
Dyrektorów szkół oraz nauczycieli wychowania fizycznego prosimy o dokonanie zgłoszen do 
programu poprzez - 
- dyrektor szkoły dokonuje zgłoszenia nauczycieli wf do programu SKS - tabela nr 1, 
- nauczyciel dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie oświadczenia zleceniobiorcy /zał nr 2/. 
Powyższe dokumenty, na podstawie których dokonamy zgłoszenia do MSiT należy przesłać – 
skanem na adres poczty e-mail: sksslask@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 
stycznia 2018 roku. 
Założenia programowe -  
- program ma być realizowany w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2018r, 
- zajęcia dla grup ćwiczebnych mają być realizowane w wymiarze 2 razy w tygodniu w 60 
minutowych jednostkach, 
- w jednej szkole mogą być prowadzone 2 grypy – 1 dziewcząt, 1 chłopców. Przynajmniej 
jedna grupa powinna być dedykowana dziewczętom( muszą one stanowić 50% uczestników 
danej grupy) a dotyczy to szkół, w których dziewczęta stanowią przynajmniej 33% łącznej 
liczby uczniów. Zasada ta nie dotyczy szkół, do których w związku ze zmianą sieci szkół 
wynikającą z reformy oświatowej 2017 roku przeniesiono grypy funkcjonujące dotychczas w 
innych szkołach. W szkołach tych można zwiększyć ilość grup – łącznie do 4. 
- w okresie trwania programu zakłada się zrealizowanie 70 jednostek zajęć szkoleniowych, 
w czasie 35 tygodni. Realizację programu SKS rozpoczynamy w dniu 8 stycznia 2018 
roku.  
- grupa ćwiczebna musi składać się z minimum 15 uczestników, 
- zajęcia mogą być realizowane i dokumentowane w okresie ferii zimowych, na zasadach 
programu. 
MSiT dokona rozstrzygnięcia konkursu nie później niż do dnia 31 stycznia, 2018r  
Wszystkie informacje i niezbędne dokumenty będziemy zamieszczać na stronie internetowej 
Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego – www.slaskiszs.republika.pl w zakładce SKS. 
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