Od 01 września 2020 rusza kolejna edycja programu „UKEMI – szkoła bezpiecznego
upadania”.
Zakres rzeczowy programu w 2020 roku:
W 2020 roku program „UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania” będzie realizowany w
cyklu 01 września – 31 grudnia 2020 roku.
Program jest adresowany do uczniów klas I – IV szkół podstawowych. Zajęcia w szkołach
będą prowadzone dla grupy 15 – 20 * dzieci w formie zajęć pozalekcyjnych (* minimum
projektowe to 15 dzieci). Planujemy, że w każdej szkole powstaną 2 grupy zajęciowe. Zajęcia
będą prowadzone 2 razy w tygodniu w wymiarze 60 minut zajęć. Łącznie każda grupa
zrealizuje 25 godzin zajęć – 24 godziny zajęć szkoleniowych + 1 godzina na przeprowadzenie
testów sprawnościowych i końcowy egzamin sprawdzający nabyte w programie umiejętności.
Dzieci uczestniczące w zajęciach zostaną ubezpieczone w zakresie NNW.
Planujemy, że w programie weźmie udział 80 grup szkoleniowych (max. 40 szkół).
Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim w szkołach, które realizowały program UKEMI
w poprzednich latach. Zajęciami w szkołach będą się opiekowały lokalne kluby judo, które
prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży.
Zasady zgłoszenia klubów, które chcą wziąć udział w programie:
1. Kluby zgłaszają się do udziału w programie przesyłając na adres pzjudo@pzjudo.pl
skan deklaracji (w załączeniu) – uwaga! w deklaracji należy podać adresy szkół, w
których klub zamierza prowadzić zajęcia oraz planowaną liczbę grup. Ponadto w
deklaracji musi znaleźć się oświadczenie klubu lub innego podmiotu, który będzie
pokrywał tzw. wkład własny wymagany w programie. Deklarację przystąpienia do
programu należy przesłać do dnia 15 czerwca 2020 r.
W programie mogą uczestniczyć jedynie kluby posiadające aktualną licencję PZ Judo.
2. Lista klubów zakwalifikowanych do udziału w programie zostanie opublikowana na
stronie PZ Judo do dnia 30.06.2020 (w zakładce UKEMI).
3. Informacje finansowe:
- zajęcia w szkołach będą prowadzili trenerzy i instruktorzy judo licencjonowani przez
PZ Judo (z aktualną licencją).
Stawka wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia wynosi 60,00 zł brutto za godzinę
zajęć (w tym 40,00 zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu a 20,00 zł to
tzw. wkład własny. W/w stawka wynagrodzenia zawiera ewentualne koszty ZUS i
koszty pracodawcy w przypadku osób niepracujących lub podatek VAT w przypadku
osób prowadzących działalność gospodarczą)
- wkład własny klubów wynosi 1060,00 zł i obejmuje dofinansowanie wynagrodzenia
trenera prowadzącego zajęcia oraz dofinansowanie kosztów administracyjnych
programu.

Koszt
Wynagrodzenie trenera
25godz. x 60,00 x 2 grupy
Ubezpieczenie NNW
15 dzieci x 2 grupy
Koszty administracyjne

Kwota całkowita Dofinansowanie Wkład własny
3000,00
2000,00
1000,00
450,00

450,00

xxx

60,00

xxx

60,00

Informacji dot. programu i odpowiedzi na pytania udziela:
Arkadiusz Bęcek - Sekretarz Generalny PZ Judo
tel. 530 463 828
e-mail: a.becek@pzjudo.pl

