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Katowice, 05.11.2019r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
Nauczyciele wychowania fizycznego
Dotyczy realizacji programu MSiT „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” w 2020 roku
Śląski Szkolny Związek Sportowy informuje, że MSiT ogłosiło założenia programowe SZKOLNY
KLUB SPORTOWY na rok 2020. Śl. SZS dąży do utworzenia bazy danych nauczycieli wychowania
fizycznego, którzy będą uczestniczyć w programie SKS w województwie śląskim. W związku z
powyższym Śl. SZS mając na uwadze doświadczenia z lat ubiegłych postanowił wprowadzić
następujące procedury:
Obowiązki dyrekcji szkół:
szkoły i placówki oświatowe dokonują zgłoszenia nauczycieli wychowania fizycznego
przesyłając do Śl. SZS – pocztą elektroniczną na adres: sksslask@gmail.com załącznik nr 1 – WYKAZ GRUP
ĆWICZEBYCH, wszystkich nauczycieli wf zgłoszonych do programu ze szkoły,
– pocztą na adres - Śląski Szkolny Związek Sportowy 40-028 Katowice, ul. Francuska 32
załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE SZKOŁY, zapewnienie dostępu do obiektu i wkładu
własnego oraz potwierdzenie zatrudnienia - dla każdego zgłoszonego nauczyciela oddzielnie.
Obowiązki nauczyciela wf:
nauczyciel wychowania fizycznego dokonuje obowiązkowo indywidualnego zgłoszenia
elektronicznego przez platformę KONFEO: https://sks-2020-rejestracja.konfeo.com
Podczas rejestracji należy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką, pozostałe
(opcjonalnie) tylko w przypadku, zgłoszenia więcej niż jednej grupy (maksymalnie trzy), oraz
pole „druga szkoła”, jeżeli nauczyciel będzie prowadził grupy w dwóch różnych placówkach.
Ilość grup zgłoszona podczas rejestracji musi być tożsama z ilością grup zgłoszonych przez
szkołę dla nauczyciela.
Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych danych, należy potwierdzić rejestrację klikając pole
„zapisz”. Program jest dostosowany do wymagań ochrony danych osobowych RODO.
Nauczyciel przesyła do Śl.SZS wypełniony załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE
ZLECENIOBIORCY, - pocztą elektroniczną na adres: sksslask@gmail.com
Prosimy, aby w miarę możliwości załączniki nr 1 oraz nr 3 były wysyłane przez
nauczyciela razem w jednym mailu.
Zgłoszeń należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2019r. Po tym terminie Śl.
SZS dokona weryfikacji zgłoszonych placówek i nauczycieli realizujących program SKS przekazując
stworzoną bazę danych do MSiT. Informuję, że Śl.SZS nawiąże kontakt z nauczycielami, którzy na
podstawie dokonanych zgłoszeń nie spełniają wymagań konkursowych a wszystkich pozostałych
traktować należy, jako zakwalifikowanych do programu SKS na rok 2020.
Założenia programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY, z którymi należy się zapoznać – są do pobrania
na stronie internetowej Śl. SZS – www.slaskiszs.com.pl
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