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Szanowni Państwo
Nauczyciele wychowania fizycznego
realizujący program MSiT

SZKOLNY KLUB SPORTOWY
Śląski Szkolny Związek Sportowy informuje, że w 2018 roku będzie operatorem wojewódzkim Programu
„Szkolny Klub Sportowy”, który jest realizowany w okresie 8 styczeń – 30 listopad 2018.
Wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program SKS prosimy o podjęcie następujących
działań –
 zapoznanie się, podpisanie i zwrotne przesłanie na adres Śląski Szkolny Związek Sportowy ul.
Francuska 32, 40-028 Katowice, dwóch jednobrzmiących egzemplarzy w wersji papierowej UMOWY
ZLECENIA która będzie obowiązywać w czasie trwania programu w bieżącym roku kalendarzowym
/zał. nr 1/. Umowę przesyłamy w dwóch egzemplarzach, po podpisaniu jeden zwrotnie prześlemy
zainteresowanym w terminie późniejszym. Umowa o niezmienionej treści znajdować będzie się na
naszej stronie internetowej a państwu prześlemy wraz z rozliczeniem rocznym PIT. Jest to
podyktowane ilością uczestników i dużymi kosztami przesyłki.
 Wraz z umową należy przesłać OŚWIADCZENIE SZKOŁY, które dotyczy deklaracji wkładu własnego
niepieniężnego za okres funkcjonowania PROGRAMU SKS w bieżący roku Jest to dokument
niezbędny abyśmy nie pobierali opłat w celu wykazania wkładu własnego. Jeżeli Program realizuje
większa ilość nauczycieli oświadczenie należy przesłać dla każdego z nich oddzielnie /zał. nr 2/,
 Wzór oświadczenia rodzica wyrażający zgodę na uczestnictwo w PROGRAMIE SKS oraz zgody na
wizerunek dziecka, uczestnika zajęć sportowych SKS, który po podpisaniu jest w dokumentacji
nauczyciela. /zał. nr 3/.
 Instrukcję obsługi dziennika elektronicznego; do wiadomości i wykorzystania przez nauczycieli
realizujących program. /zał. nr 4/. Dziennik elektroniczny zostanie uruchomiony 12 lutego br przez
Instytut Sportu. Zapytania dot. funkcjonowania i obsługi dziennika elektronicznego prosimy kierować
na numer tel. 662281811 /zał.nr4/.
 Link graffiti do pobrania i wykorzystania w czasie trwania programu SKS przez nauczycieli
realizujących program /załnr5/.
 Zapytania dotyczące realizacji PROGAMU prosimy kierować na numer tel. 519379502, 32/ 255 34 35.

Informacje dot. comiesięcznego przekazywania środków za przepracowane godziny:






Wysokość należnego wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie wgranego do dziennika
elektronicznego comiesięcznego RAPORTU PRACY – ROZLICZENIA PRZEPRACOWANYCH
GODZIN, potwierdzonego podpisem i pieczątką Dyrektora / Kierownika jednostki prowadzącej szkołę
i podpisem nauczyciela prowadzącego grupę/grupę.
Raport generowany jest automatycznie na podstawie wpisanych (przepracowanych) godzin w ramach
realizacji programu SKS.
Za miesiące styczeń/luty środki wypłacone zostaną na powyższych zasadach do dnia 26 marca br.
Kolejne rozliczenia dokonywane będą systematycznie za każdy przepracowany miesiąc.
Zleceniobiorca ma obowiązek wgrania raportu za dany miesiąc do 3 dnia następnego miesiąca.
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