REALIZACJA PROGRAMU SKS
Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele,

Warszawa, dnia 21 maja 2018 r.

Jesteśmy w trakcie realizacji drugiej edycji programu Szkolny Klub Sportowy i pragniemy Państwu przypomnieć
główne założenia programowe z Decyzji Ministra nr 56.
Mamy świadomość, że dla większości nauczycieli poniższe kwestie są oczywiste, ale nasze doświadczenia zgromadzone
podczas wizytacji zajęć sugerują, że w wielu przypadkach niestety jest inaczej. W związku z tym przypominamy, że:
1. Zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu – w przypadku, gdy
zajęcia nie mogą się odbyć w danym terminie, należy je odwołać w dzienniku elektronicznym i odrobić w
innym dniu dogodnym dla uczestników grupy.
2. Grupa ćwiczebna musi się składać z min. 15 uczestników – rozumie się przez to liczbę aktywnych
uczestników przypisanych do grupy, a nie liczbę osób obecnych na każdych zajęciach.
3. Nauczyciele są zobowiązani do wgrania skanów/zdjęć zgód (w edycji danego uczestnika). Na liczne
prośby nauczycieli czas na realizację tego zadania został przesunięty do 31 maja br., ale ze względu na
zbliżający się termin wdrożenia RODO informujemy, że jest to termin ostateczny, a po jego upływie będą
wyciągane konsekwencje wobec nauczycieli, którzy nie wywiążą się z w/w zadania.
4. Wszyscy uczestnicy programu muszą wykonać testy sprawnościowe 2x w roku – czas na realizację
testów powoli dobiega końca więc prosimy o mobilizację i pilne wprowadzenie oraz wysłanie wyników.
Informujemy, że dnia 18 maja br. automatycznie uruchomiliśmy testy wszystkim nauczycielom, którzy tego
dotychczas nie zrobili. Ponadto, rozpoczęliśmy nowy test nauczycielom, u których status testu jest
„przeterminowany” (oznacza to, że nauczyciele, którym upłynął 21-dniowy termin na edycję nie wywiązali
się ze swojego zadania i muszą wprowadzić wszystkie wyniki jeszcze raz, a następnie wysłać je do naszej bazy
klikając „wyślij”). UWAGA! Wszystkich nauczycieli prosimy o sprawdzenie czy wyniki w ich grupach zostały
wysłane. Przypominamy, że prawidłowo wysłany test ma status „zarchiwizowany”, a w kolumnie wysłany
widnieje „tak”.

Zachęcamy również do uświadamiania uczniów, w jakich zajęciach biorą udział oraz informowania, że jest to
program ogólnopolski i, że wspólnie tworzymy SKS-ową społeczność. Uważamy, że w każdej szkole uczestniczącej
w programie powinna być informacja o prowadzonych zajęciach i ich terminach. Do Państwa dyspozycji są materiały
promocyjne dostępne na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl w zakładce „Do pobrania”.
Zachęcamy do wydruku plakatu wojewódzkiego, czyli z logotypem operatora wojewódzkiego programu
SKS oraz wpisania terminów zajęć, tak aby informacja o realizacji programu była ogólnodostępna.
Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/szkolnyklubsportowy/
https://www.instagram.com/programsks/
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Z poważaniem,
Zespół Projektów Instytutu Sportu – PIB
Krajowy Operator Programu SKS

