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PROGRAM SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019  

Podstawowe informacje dla nauczycieli prowadzących zajęcia  

w Programie SKS  

 

1. GRUPA SKS informacje ogólne:  

Zajęcia programowe mogą się rozpocząć z dniem 16.01.2019. Koniec umowy - 15.12.2019r. 

Umowa zlecenia zawarta zostanie na 70 h. Jedynie w przypadku nauczycieli gimnazjum na 

40h (do czerwca).                                                                                                                                                                       

- zajęcia w ramach Programu SKS muszą odbywać się 2 razy w tygodniu po 60 min. Nie 

można godzin blokować, (w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość odrobienia 

zajęć jako trzecich w tygodniu).   

- grupa SKS musi liczyć minimum 15 uczestników. W przypadku prowadzenia w szkole więcej 

niż jednej grupy, jedna z nich musi być dedykowana dziewczętom (dominacja dziewcząt).  

- w ramach zajęć w Programie SKS, zgodnie z umową, należy przeprowadzić testy 

sprawnościowe dwa razy w roku (wiosna/jesień). Szczegóły tj. opis prób w teście, termin 

wykonania testów i instrukcję otrzymacie Państwo od Operatora krajowego- Instytutu 

Sportu Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.   .  

- wszelkie zmiany w harmonogramie np. odwołanie zajęć, zmiana godziny, zwolnienie 

lekarskie muszą być dokumentowane w dzienniczku pracy SKS 

(www.szkolnyklubsportowy.pl). 

- zajęcia sportowe z jedną grupą, może prowadzić wyłącznie jeden nauczyciel. Zmiana 

prowadzącego nauczyciela wychowania fizycznego jest możliwa po złożeniu pisemnej 

rezygnacji z prośbą o rozwiązanie umowy z WSZS w Gdańsku.  

W dokumencie rezygnacji należy wskazać dane teleadresowe nowego nauczyciela oraz ilość 

przeprowadzonych i rozliczonych godzin. Nauczyciel przejmujący grupę podpisze umowę z 

WSZS w Gdańsku na pozostałą ilość godzin do realizacji.  

- w okresie trwania Programu SKS zarówno operator krajowy, jak i operator wojewódzki 

wizytować będą zajęcia w formie zapowiedzianej lub niezapowiedzianej.   

- prosimy o wstawienie na stronę szkoły logotypu Programu SKS oraz rozwieszenie plakatu z 

informacją o zajęciach w Państwa szkole.  

2. UMOWA I DOKUMENTY:  

- zestaw dokumentów, który otrzymaliście państwo od nas drogą mailową, możecie również 

pobrać na naszej stronie internetowej www.wszs.pomorze.pl. Po zapoznaniu się z nimi, 

wypełnieniu oraz podpisaniu, należy je przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście 

do dnia 11.02.2019r.  na adres:  

http://www.wszs.pomorze.pl/
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- umowę zlecenie i druk zgłoszenia do ZUS wypełnia nauczyciel prowadzący.   

UWAGA!: Jedna umowa zlecenia dotyczy jednej grupy!!! Jeżeli nauczyciel prowadzi dwie 

grupy, musi podpisać i przesłać dwie umowy.  

- „Porozumienie o współpracy” podpisuje dyrektor szkoły. Porozumienie dotyczy wszystkich 

nauczycieli prowadzących SKS w danej szkole (jeden dokument).  

- do WSZS w Gdańsku prosimy dostarczyć cały komplet dokumentów, tj. umowę zlecenie + 

zgłoszenie ZUS + porozumienie o współpracy. Szkoły, które chcą otrzymać zwrotnie 

dokumenty podpisane przez WSZS w Gdańsku powinny dostarczyć całą dokumentację w 2 

egzemplarzach (tylko druk zgłoszenia do ZUS w 1 egzemplarzu)  

- w dokumentach prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich potrzebnych danych 

osobowych: numeru konta bankowego, adresu zamieszkania i adresu mailowego.   

- w przypadku zmiany jakichkolwiek danych osobowych (zmiany nazwiska, adresu 

zamieszkania, zmiany numeru konta) prosimy o niezwłoczne poinformowanie biura WSZS w 

Gdańsku.  

- przypominamy, że przebywając na zwolnieniu lekarskim nie możecie Państwo wykonywać i 

dokumentować zajęć.   

- rozpoczynając współpracę z WSZS w Gdańsku, są Państwo zobligowani do sprawdzania 

korespondencji mailowej regularnie- jest to jeden z głównych kanałów komunikacji z 

Państwem, dlatego zależy nam aby informacje docierały do wszystkich.  

3. DZIENNIK SKS  

Elektroniczny dziennik SKS będzie udostępniony dla nauczycieli od dnia 21.01.2019r. na 

stronie https://szkolnyklubsportowy.pl . Nauczyciele kontynuujący Program SKS będą mogli 

zapisać do nowoutworzonej grupy nowych uczniów lub skorzystać z danych uczniów już 

zapisanych, umieszczonych w zakładce archiwum. Oświadczenia (zgody rodziców) uczniów 

należy wgrać nowe. Te, które od nas otrzymacie będą już teraz na czas nieokreślony. 

4. ROZLICZENIE  

Raporty z wykonanych zajęć należy załączyć do Dziennika SKS w 1 pliku w zakładce 

„rozliczenia” do dnia 5 każdego następnego miesiąca. Wyjątkiem jest grudzień. W tym 

miesiącu musimy rozliczyć się Raportem do 18.12.2019. Wypłata wynagrodzeń nastąpi nie 

później niż do dnia 25 każdego następnego miesiąca. Za każdą przepracowaną godzinę 

płacimy 40 zł brutto. 

 

https://szkolnyklubsportowy.pl/
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Przypominamy, że każdy nauczyciel, który podpisał z nami umowę jest zgłoszony do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych do dnia kończącego umowę. Nauczyciel, który zrezygnuje z pracy 

w Programie SKS ma obowiązek wystąpić do WSZS w Gdańsku o rozwiązanie umowy z 

podaniem przyczyny, również celem wyrejestrowania z ZUS. 

  

                                            Zespół Projektu Szkolny Klub Sportowy  

w Województwie Pomorskim 

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  

w Gdańsku 


