
„Aplikacja OSPR” 
 

W Twojej szkole są uczniowie utalentowani sportowo? Chcesz zwiększyć szansę dzieci ze szkoły 
podstawowej na naukę gry z profesjonalistami? Zgłoś szkołę do grupy „Aplikacja OSPR”. 
ZPRP realizuje ogólnopolski program rozwoju piłki ręcznej, który w perspektywie 6-8 lat ma zwiększyć 
szansę reprezentacji Polski w rywalizacji międzynarodowej: 
Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2019 zadań 
związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających 
ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. 
Podjęte w zakresie OSPR działania umożliwią m.in.: organizację treningów w systemie zintegrowanym  
z działaniami edukacyjnymi, w tym ułożenie planów lekcji sprzyjających edukacji przyszłych 
sportowców oraz podniesienie jakości szkolenia sportowego prowadzonego przez szkoły.  

Udział szkół i klas w projekcie OSPR jest raz w roku weryfikowany na podstawie oceny 
prowadzonej działalności w zakresie realizacji założeń szkoleniowych ZPRP.  
Istnieje możliwość wykluczenia z projektu szkoły lub klasy po stwierdzeniu niewłaściwej 
realizacji programów lub założeń ZPRP.  
 
Istnieje możliwość wpisania szkoły na listę szkół „Aplikacja OSPR”, oczekujących na 
udział w projekcie OSPR i wprowadzenie jej na miejsce szkoły wykluczonej z programu. 
 

Szkoły mogą aplikować o utworzenie klas OSPR po spełnieniu określonych warunków: 
a) posiadanie odpowiedniej infrastruktury sportowej pozwalającej na efektywne 

prowadzenie zajęć z piłki ręcznej (hala pełnowymiarowa, siłownia, itd.); 
b) posiadanie oddziału sportowego o profilu piłki ręcznej, deklaracja utworzenia 

oddziałów sportowych najpóźniej następnym w roku szkolnym  
c) prowadzenie wskazanej grupy szkoleniowej przez nauczyciela z uprawnieniami 

szkoleniowca piłki ręcznej (licencja ZPRP A, B, C). 
 
Szkoły które, złożyły wnioski i nie zostały zakwalifikowane do Programu OSPR zostały 
wpisane do grupy „Aplikacja OSPR” 
 
Korzyści: 
szkoła może być zaproszona do udziału: 

• w programie OSPR realizowanego z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej; 

• do udziału w wydarzeniach sportowych; 

• nauczycieli w kursokonferencjach; 

• w programach wsparcia sprzętowego dla grupy „Aplikacja OSPR”; 

• w innych zadaniach; 
Udział w programach będzie zależny o bieżących możliwości ZPRP wynikających  
z nawiązania współpracy ze sponsorami, fundacjami i instytucjami publicznymi. 


