UPRAWNIENIA PROWADZĄCYCH
W PROGRAMIE LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO!
POLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI
1.

Uprawnieni do prowadzenia zajęć LDK! SP w 2017 roku są nauczyciele wychowania
fizycznego, instruktorzy PZLA i trenerzy PZLA. Obowiązkiem prowadzących w 2017
roku jest spełnienie następujących wymogów programowych:







2.

Zespół LDK! PZLA w 2017 roku w celach edukacyjnych będzie organizatorem
następujących przedsięwzięć podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe:





3.

szkolenia wojewódzkie dla prowadzących zajęcia LDK!;
kurs instruktora PZLA dla nauczycieli wychowania fizycznego;
materiały
metodyczno-szkoleniowe
dostępne
www.lekkoatletykadlakazdego.pl;
materiały w postaci książek i biuletynów lekkoatletycznych.

na
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Prowadzący zajęcia LDK! SP w 2018 roku będą musieli posiadać następujące
minimalne uprawnienia zawodowe:



4.

posiadający uprawnienia instruktora lub trenera - wymiana dokumentów oraz
uzyskanie aktualnej licencji instruktora PZLA lub trenera PZLA na 2017 rok
(obowiązek zakończenia procedury do dnia 31.03.2017);
posiadający uprawnienia instruktora PZLA lub trenera PZLA - uzyskanie aktualnej
licencji na 2017 rok (obowiązek zakończenie procedury do dnia 31.03.2017);
nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w 2016 roku muszą
uzyskać uprawnienia instruktora PZLA, które pozwolą na udział w programie
w 2018 roku – uzyskanie uprawnień do 30.11.2017;
nauczyciele wychowania fizycznego prowadzący zajęcia w pierwszym roku pracy
w 2017 roku nie mają obowiązku podnoszenia kwalifikacji do instruktora PZLA;
wszyscy prowadzący zajęcia muszą wziąć udział w minimum jednej konferencji
współorganizowanej przez PZLA (obowiązek udokumentowania certyfikatem).

nauczyciel wychowania fizycznego rozpoczynający pracę w programie LDK! SP
w 2017 roku i kontynuujący prowadzenie zajęć w kolejnym roku musi uzyskać
uprawnienia instruktora PZLA, które pozwolą na udział w programie w 2019 roku –
uzyskanie uprawnień do 30.11.2018;
licencjonowany instruktor PZLA na 2018 rok.

Zespół LDK! PZLA na 2018 rok w celach edukacyjnych planuje zorganizowanie
następujących przedsięwzięć podnoszących wiedzę i kwalifikacje zawodowe:






szkolenia wojewódzkie dla prowadzących zajęcia LDK!;
kurs instruktora PZLA dla nauczycieli wychowania fizycznego;
kurs trenera PZLA dla spełniających wymogi instruktorów PZLA;
materiały
metodyczno-szkoleniowe
dostępne
na
www.lekkoatletykadlakazdego.pl;
materiały w postaci książek i biuletynów lekkoatletycznych.
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