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Nauczyciele przystępujący do Programu SKS,  

Witamy Was serdecznie w kolejnej, IV edycji Programu Szkolny Klub Sportowy         

Miło nam poinformować, że kolejny rok będziemy z Wami realizować Program SKS. W dniu 

16.01.2020r. Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki rozstrzygnięcia wniosków na realizację w 2020 roku 

Programu „Szkolny Klub Sportowy”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku został kolejny raz Operatorem Wojewódzkim 

Programu SKS.  Doceniamy Państwa dotychczasowe zaangażowanie w budowaniu społeczności SKS i 

liczymy dalej na dobrą współpracę w realizacji programu.  

W załącznikach przesyłamy Wam dokumenty niezbędne, do rozpoczęcia pracy w IV edycji Programu 

SKS, tj. Umowę zlecenia, Zał. nr 1 druk ZUS, Porozumienie o współpracy SKS, które wypełnia dyrektor 

szkoły oraz Regulamin SKS. Wszystkie te informacje znajdziecie również na naszej stronie internetowej 

www.wszs.pomorze.pl (zakładka SKS).                                                                                        

Przesyłamy również Zał. Nr 2 i 3 oświadczenia dla ucznia pełnoletniego i niepełnoletniego, które należy 

wydrukować i rozdać uczniom, a następnie wgrać do Dziennika SKS. Oświadczenia te dotyczą „nowych” 

uczniów, którzy nie uczestniczyli w Programie SKS w roku 2019. 

 

UWAGA!: Jedna umowa dotyczy jednej grupy SKS. Jeżeli nauczyciel będzie prowadził w ramach 

Programu SKS  dwie grupy, podpisuje i wysyła nam 2 umowy  (załącznik- ZGŁOSZENIE DO ZUS w jednym 

egzemplarzu).  Najlepiej wysłać cały pakiet dokumentów z danej szkoły. Kto z Państwa chce otrzymać 

zwrotnie dokumenty podpisane przez WSZS w Gdańsku na adres szkoły, musi dołączyć do koperty 

drugie egzemplarze umów zlecenia i porozumienia SKS, również uzupełnione i podpisane.  

  

Prosimy Was o dokładne zapoznanie się z wszystkimi załącznikami i przesłanie uzupełnionych 

dokumentów listem poleconym, najpóźniej do 08.02.2020r. na adres :  

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku  

ul. Gdyńskich Kosynierów 11,   

80-866 Gdańsk   

Z dopiskiem „Program SKS”  

 

lub dostarczyć dokumenty osobiście do biura WSZS Gdańsk od poniedziałku do piątku w godzinach 

9:00 – 15:00.   

 

 

 

https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-szkolny-klub-sportowy-finansowanego-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej
https://www.gov.pl/web/sport/rozstrzygniecie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-szkolny-klub-sportowy-finansowanego-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej


Po zapoznaniu się z dokumentami, prosimy o zalogowanie się do Dziennika SKS na platformie 

www.szkolnyklubsportowy.pl :  

- nowi nauczyciele: rejestracja → logowanie. Następnie należy wprowadzić potrzebne dane.  

- nauczyciele, którzy uczestniczyli w Programie: logowanie na zarejestrowany już login oraz hasło, 

następnie prosimy o zaktualizowanie danych. 

 

Nauczyciele zalogowani, których umowa dotrze do Biura WSZS w Gdańsku zostaną w Dzienniku SKS 

zaakceptowani przez Operatora wojewódzkiego i będą mogli dodawać uczniów do swoich grup. 

 

Zajęcia w ramach Programu SKS możecie rozpocząć od 27.01.2020r. tj. po feriach zimowych. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt:  

Joanna Wrońska tel. 785-001-810  lub na maila: szspomorze@gmail.com 

Zmiany dotyczące zatrudnienia nauczycieli, w odniesieniu do złożonej deklaracji uczestnictwa w 

Programie SKS 2020 zgłaszać do: Urszula Górska tel. 601 348 843. 

 

Z poważaniem, 

Zespół Projektu SKS 

w województwie pomorskim 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 

w Gdańsku  

 

 

                                                                                                                    

 

mailto:szspomorze@gmail.com

