
                                              

 

PROGRAM SKS W ROKU 2021r. 

Szanowni Państwo! 

W związku z ogłoszeniem wyników konkursowych przez MS i obniżeniem o 40% środków 
przeznaczonych na realizacje Programu Szkolny Klub Sportowy w województwie śląskim oraz 
panującą pandemią Śląski Szkolny Związek Sportowy podjął następujące decyzje – 

 ustala czas prowadzenia zajęć szkoleniowych od 1 lutego do 12 grudnia br. /szczegóły w 
umowie/, 

 ulega zmniejszeniu ilość prowadzonych jednostek zajęć sportowych z 70 do 55 dla każdej 
grupy ćwiczebnej, 

 ulega zmniejszeniu ilość grup szkoleniowych w dużych szkołach do 2 grup a w szkołach 
mniejszych do 1 grupy, co powoduje zmniejszenie liczby nauczycieli obsługujących zadanie 
(1 grupa - 1 nauczyciel), 

 nauczyciele, którzy nie zostali zakwalifikowani do realizacji Programu będą przeniesieni do 
rezerwy i w razie pojawienia się nowych możliwości uczestnictwa w programie będziemy 
proponować im jego realizację. Może to nastąpić po analizie realizacji godzinowej programu i 
w przypadku jej niepełnej realizacji będziemy powoływać nowe grupy tak aby przyznane 
środki z MS zostały w całości zrealizowane, 

 Śląski Szkolny Związek Sportowy prześle pocztą elektroniczną umowy – zlecenia 
zakwalifikowanym do Programu SKS nauczycielom na wskazane przez nich adresy poczty 
elektronicznej. Umowę po wydrukowaniu i podpisaniu należy w dwóch egzemplarzach 
niezwłocznie przesłać na adres Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego, 40-028 Katowice 
ul. Francuska 32. Powyższe należy dokonać do dnia 05.02.2021/decyduje data stempla 
pocztowego/. Nieprzesłanie umowy w terminie będzie traktowane jako rezygnację z 
uczestnictwa w programie, 

 zmian zakwalifikowanych przez Śl. SZS nauczycieli do Programu SKS może dokonać 
dyrektor szkoły telefonicznie /32 2553435/ a następnie należy poinformować Śl SZS o 
powyższym pisemnie. Zgłoszenie zmian przez dyrekcje szkół w celu sprawnego wdrożenia 
Programu musi zostać dokonane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2021. 

 zajęcia sportowe muszą być prowadzone z częstotliwością 2 razy w tygodniu; w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, związanych z sytuacją epidemiczną możliwe jest 
przeprowadzenie zająć 1x w tygodniu 2 jednostki ćwiczebne jednocześnie – za zgodą 
operatora krajowego Programu – Narodowy Instytut Sportu w Warszawie. Realizacja 3 
godziny w tygodniu w 2021 jest niemożliwa, 

 powyższe decyzje mają na celu wdrożenie Programu SKS w jak największej ilości szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych woj. śląskiego, objęcie Programem jak największej 
liczby nauczycieli oraz stworzenie warunków realnej realizacji Programu SKS w czasie 
panującej pandemii. Podjęte decyzje są ostatecznie, 

 w związku z rozporządzeniami Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r., 14 stycznia 2021r., 
28.01.2021 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów oraz ich 
przedłużeniem do dnia 14 lutego 2021 prowadzenie zajęć SKS jest niemożliwe. 

 wszystkich uczestników programu zobowiązuję do dokładnego zapoznanie się z założeniami 
programu – http://www.slaskiszs.com.pl/stronasks/index.htm. 


