
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opole, 19.01.2017 r. 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolny Związek Sportowy ,,Opolskie” realizować będzie jako operator w województwie 

opolskim program Szkolny Klub Sportowy w 2017 roku. 

   

1. Rozstrzygnięty został Ministerstwa Sportu i Turystyki zdecydowaliśmy się na umożliwienie realizacji 

zajęć zgodnych z programem SZKOLNY KLUB SPORTOWY od dnia 16.01.2017 r. 

 

2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami realizacji programu SKS w 2017 roku, które załączone 

są do tego listu. 

 

3. Prosimy o dokładne wypełnienie UMOWY ZLECENIA przeznaczonej dla nauczycieli, załączonej do tego 

listu, którzy prowadzić będą zajęcia w ramach programu SKS. 

Prosimy o wypełnienie umowy  komputerowo lub pismem drukowanym, oraz o jak najszybsze -  jeszcze w 

tym tygodniu, przesłanie nam podpisanego SKANU (a następnie oryginału pocztą). 

 

6.    Informujemy, że do czasu uruchomienia platformy internetowej z elektronicznym dziennikiem zajęć, po 

zakończeniu każdego miesiąca nauczyciel prowadzący zobowiązany jest do przesłania druku „Rozliczenie 

godzin”. 

Druk ten musi dotrzeć w postaci podpisanego SKANU do właściwego zespołu  nie później niż do 5-go  dnia 

następnego miesiąca. 

Wersja papierowa będzie obowiązywała do czasu wprowadzenia dziennika elektronicznego.  

Na podstawie tego druku zostaną przelane na podane w umowie konta wynagrodzenia za przepracowane 

godziny w kwocie brutto 40 zł za  godzinę. 

 

7.    Bardzo prosimy nauczycieli prowadzących zajęcia o takie ich zaplanowanie, żeby do końca listopada 2017 

roku przepracować z grupą 70 godzin zajęć.  

Uwaga wg.  założeń konkursowych grupa nie może mieć więcej niż 2 godzin zajęć tygodniowo, jednak w 

przypadku, gdy istnieje obawa, że nie uda się realizacja 70 godzin prosimy o przeprowadzenie dodatkowych 

odróbkowych zajęć po akceptacji odpowiednio przypisanego koordynatora wojewódzkiego. 

Dodatkowo informujemy, że zajęcia mogą być prowadzone w trakcie ferii zimowych (jednak również w 

wymiarze godzin – 2 x w tygodniu). 

  



8.    Informacje dodatkowe: 

a. Prosimy o śledzenie strony internetowej www.szsopolskie.pl  będziemy tam zamieszczać aktualne 

informacje dotyczące programu 

b. W najbliższym czasie prześlemy do Was informację dotyczącą ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć oraz ubezpieczenia OC prowadzących zajęcia 

c. Po otrzymaniu informacji od Organów prowadzących szkoły na stronach internetowych 

zamieścimy wykaz osób delegowanych przez te organy do koordynacji programu na Waszym 

terenie 

d. Informujemy, że Wasze zajęcia będą mogły być kontrolowane przez osoby upoważnione przez 

Szkolny Związek Sportowy „OPOLSKIE”. Prosimy o odnotowanie tej kontroli w Dzienniku Zajęć oraz 

o podpisanie Notatki z kontroli, którą wypełniał będzie kontrolujący. 

 

W załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy dokumenty niezbędne do realizacji programu, tj.:  

1. Umowa zlecenie dla nauczyciela prowadzącego 

2. Warunki realizacji programu 

3. Druk rozliczenia godzin 

4. Zgoda rodzica / opiekuna prawnego 

 

W związku z tym, iż w niektórych szkołach zajęcia już się rozpoczęły prosimy o przesyłanie obowiązujących druków 

jak najszybciej. Bardzo prosimy o przesyłanie ich na właściwe adresy pocztowe i mailowe ( szsopolskie2012@wp.pl, 

Opole, ul. Szarych Szeregów 1) 

 
 

 

 

 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem 
 
 
 

Joanna Dzido 

Prezes Szkolnego Związku Sportowego 

„OPOLSKIE” 
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