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Nauczyciele realizujący program SKS w 2020roku
Śląski Szkolny Związek Sportowy informuje, że został operatorem wojewódzkim Programu
Szkolny Klub Sportowy w roku 2020. Informujemy, że do realizacji programu zostali
zakwalifikowani wszyscy nauczyciele, którzy spełniają warunki programu, uzyskują w 2020
roku wynagrodzenie równe lub wyższe minimalnemu wynagrodzeniu w wysokości 2600zł
miesięcznie oraz przesłali dokumenty – zgłoszenie nauczycieli wf ze szkoły oraz oświadczenie
zleceniobiorcy.
Nauczyciele prowadzący zajęcia SKS w roku 2020 muszą przeprowadzić 70 godz. zajęć
szkolenia sportowego w dwóch 60 minutowych jednostkach szkoleniowych realizowanych w
dwóch różnych dniach tygodnia a stawka godzinowa wynosić będzie 40 zł. brutto.
W okresie od 27 stycznia do 30 czerwca 2020r. należy zaplanować zajęcia tak, aby
przeprowadzić min.42 a max 44 jednostki szkolenia sportowego a w okresie 2 wrzesień – 6
grudzień 28 jednostek szkolenia sportowego. Grupa szkoleniowa musi liczyć min.15 dziewcząt
lub chłopców, dopuszczane są grupy mieszane, jednocześnie każdorazowo w zajęciach może
brać udział nie więcej niż 25 uczniów.
Zapisy przeprowadzonych zajęć szkoleniowych dokonywane mają być systematycznie w
dzienniku elektronicznym, który uruchomiony zostanie przez operatora krajowego –
NARODOWY INSTYTUT SPORTU na początku lutego br. W uzasadnionych przypadkach
prowadzący zajęcia SKS nauczyciel może wprowadzić trzecie zajęcia w tygodniu w celu
uzupełnienia nieprzeprowadzonych zajęć planowanych.
Nauczyciele realizujący program SKS zobowiązani są do przeprowadzenia testów
sprawnościowych dla prowadzonej grupy szkoleniowej w okresie wiosennym do 31 maja oraz
jesiennym do 12 listopada br i wpisania ich wyników do dziennika elektronicznego. Jest to
wymóg konieczny i proszę, aby został zrealizowany w terminie.
Wszystkie niezbędne informacje będą przekazywane państwu przez dziennik elektroniczny.
W załączeniu przesyłamy – UMOWĘ ZLECENIA, którą należy wydrukować i dwa podpisane
egzemplarze prosimy przesłać na adres Śl. SZS do dnia 31 stycznia 2020r. Kopię umowy
prześlemy zwrotnie wraz z rozliczeniem rocznym PIT a w przypadku konieczności
przedstawienia jej do innych celów będzie do odebrania w biurze Śl SZS.
Szczegółowe zapisy dot. Programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY zmieszczone są na
stronie internetowej MSiT, z którymi należy się zapoznać – link decyzji
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2019-rok/2687,Naborwnioskow-na-realizacje-w-2020-r-Programu-Szkolny-Klub-Sportowy.html
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