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„KSZTAŁCENIE ANIMATORÓW SPORTU SZKOLNEGO”  
 

(5.07– 31.12.2022 r.) 

 

 
        Koordynacja i realizacja:                             Finansowanie: 

 

                 
 

        Szkolny  
   Związek Sportowy 
 

 

 
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 

NABORU UCZESTNIKÓW I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

KURSY MŁODZIEŻOWYCH SEDZIÓW SPORTOWYCH  

 
1. Cele Przedsięwzięcia 

1.1. Cel główny: 

Przygotowanie 3-tysięcznej grupy młodzieży z 16 województw do organizacji i sędziowania 

zawodów sportowych organizowanych w ramach Współzawodnictwa Sportowego Dzieci  

i Młodzieży Szkolnej;  

1.2. Cele szczegółowe: 

a) Nabycie przez uczestników przedsięwzięcia umiejętności samodzielnego organizowania wydarzeń 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży. 

b) Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników przedsięwzięcia do pełnienia funkcji 

młodzieżowego sędziego sportowego w wybranej dyscyplinie sportu. 

c) Zmobilizowanie młodzieży do podjęcia działalności na rzecz upowszechniania aktywności 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

d) Nawiązanie bliższej współpracy z OZS i zwiększenie liczby potencjalnych, przyszłych sędziów 

poszczególnych dyscyplin sportowych. 

e) Wzmocnienie roli kadry pedagogicznej, umożliwienie wymiany doświadczeń i rozwoju 

personalnych kompetencji zawodowych. 
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2. Organizacja Przedsięwzięcia: 

2.1. Przedsięwzięcie polega na zorganizowaniu: 

a) Jednodniowych szkoleń przygotowawczych dla prowadzących zajęcia w poszczególnych 

województwach (wskazanych przez Wojewódzkie SZS). 

b) 20-godzinnych szkoleń dla MSS (w ramach zajęć pozalekcyjnych) realizowanych w okresie       

26 września – 18 grudnia 2022 roku w 300 grupach (minimum 10 osobowych).  

Koszt zatrudnienia prowadzącego szkolenie pokryty ze środków MEiN nie może przekroczyć     

70 zł (brutto)/godzina (60 minut).  Organizacja szkoleń planowana jest na terenie wszystkich      

16 województw. Szkolenia obejmować będą następujące dyscypliny sportu (do wyboru dla całej 

grupy): siatkówka, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna, unihokej, lekkoatletyka oraz 

dyscypliny: tenis stołowy, badminton. Grupa może realizować szkolenie np. tylko w grach 

zespołowych, lekkoatletyce i dodatkowo w tenisie stołowym lub badmintonie. 

c) Trzydniowych konsultacji praktycznych dla 3000 uczestników kursów MSS – grudzień 2022. 

2.2. Za organizację przedsięwzięcia odpowiedzialni są: 

a) Szkolny Związek Sportowy w Warszawie – operator krajowy przedsięwzięcia. 

b) Wojewódzkie (lokalne) SZS – operatorzy wojewódzcy. 

 

3. Uczestnicy - adresaci Przedsięwzięcia: 

3.1. Szkoły ponadpodstawowe, wybrane przez komisje wojewódzkie, jako miejsca realizacji 

przedsięwzięcia. 

3.2. Nauczyciele, w szczególności nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół wybranych  

do realizacji przedsięwzięcia, jako prowadzący zajęcia;  

3.3. Uczniowie wybranych szkół ponadpodstawowych, jako uczestnicy zajęć. 

 

4. Miejsce realizacji Przedsięwzięcia: 

Zadanie realizowane będzie na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 

lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, 

podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, 

zachodniopomorskiego. 

5. Sposób wyboru uczestników Przedsięwzięcia: 

5.1. Szkoły zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu składają wniosek na portalu  

www.mos-mss.szs.pl.  

5.2. Komisje Wojewódzkie SZS, rozpatrują nadesłane wnioski i dokonują wyboru szkół,  

w których będzie realizowane przedsięwzięcie, zachowując zasadę by objąć nim jak największą 

liczbę powiatów i gmin. 

5.3. Ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja powołana przez 

Zarząd Krajowy SZS. 

 

6. Zasady realizacji Przedsięwzięcia: 

6.1. Z nauczycielami wskazanymi w wnioskach zakwalifikowanych przez Komisje Wojewódzkie     

do realizacji przedsięwzięcia, Wojewódzkie (lokalne) SZS zawierają umowy – zlecenia               

na prowadzenie szkoleń dla MSS. 

6.2. Nauczyciele prowadzący szkolenia MSS zobowiązani są do udziału w jednodniowym szkoleniu 

organizowanym i finansowanym przez SZS.  
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6.3. Zakres zadań osób prowadzących zajęcia z MSS oraz ich dokumentowania określa zawarta  

z nimi umowa. 

6.4. Uczestnicy zajęć są ubezpieczeni przez SZS na czas trwania przedsięwzięcia  

od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a nauczyciele również od Odpowiedzialności 

Cywilnej. 

6.5. Liczba uczestników zajęć realizowanych w ramach przedsięwzięcia nie może być mniejsza niż 10. 

6.6. Osoby prowadzące zajęcia z MSS zobowiązane są do bieżącego ewidencjonowania swojej pracy 

w „elektronicznym dzienniku pracy nauczyciela”, który stanowi dla podstawę  

do wypłaty wynagrodzenia. 

6.7. Każda szkoła może zgłosić do udziału w Przedsięwzięciu maksymalnie 2 grupy szkoleniowe         

i 2 prowadzących. 

6.8. Każdy prowadzący zajęcia oraz uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe  

w formie podręcznika. 

6.9. Zajęcia prowadzone będą w szkołach oraz na specjalistycznych obiektach sportowych  

w wymiarze 20 godzin (zegarowych) dla każdej grupy 1-2 x w tygodniu. 

6.10. Zakłada się wizytacje zajęć w min. 10% placówek. 

6.11. Uczestnicy zajęć nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w zajęciach. 

 

7. Prowadzący zajęcia przystępujący do realizacji Przedsięwzięcia będzie zobowiązany do: 

7.1. Bieżącego ewidencjonowania swojej pracy w elektronicznym dzienniku na portalu  

www.mos-mss.szs.pl. 

7.2. Comiesięcznego rozliczania się z przeprowadzonych zajęć. 

7.3. Aktywnej współpracy z SZS w zakresie promocji, sprawozdawczości, ewaluacji, monitoringu  

i kontroli realizacji zadania. 

7.4. Realizacji zadania zgodnie z założeniami i podejmowania wszelkich obowiązków z niego 

wynikających. 

7.5. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Biura Wojewódzkich SZS  

i Biuro Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Warszawie ul. Ciołkosza 1/29,                  

03-134 Warszawa w celu realizacji w/w zadania. Administrator danych informuje,  

że przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez tego nie jest możliwe udział  

w zadaniu. 

7.6. Wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych w/w zadania w tym do publikacji, pokazywania  

i wykorzystywania w sposób niekomercyjny w dowolnym formacie i we wszystkich mediach. 

7.7. Niezwłocznego poinformowania Wojewódzkiego SZS o wszelkich zmianach danych osobowych. 

7.8. Zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia OC i NW dostępnymi na stronie 

internetowej zadania www.mos-mss.szs.pl. 

7.9. Umieszczenia na tablicy informacyjnej w szkole plakatu, informującego o realizacji 

przedsięwzięcia na terenie szkoły. 

8. Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzymuje legitymację Młodzieżowego 

Sędziego Sportowego oraz koszulkę z logotypami. 

Organizator: Szkolny Związek Sportowy 
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