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Szanowni Państwo
Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie przesyła
informacje dotyczące realizacji programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY
w województwie podkarpackim w 2018 roku.
Zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystki nasz Związek będzie ponownie
pełnił rolę Operatora Wojewódzkiego tego programu.
1. Do Organów prowadzących szkoły (Gminy / Powiaty / stowarzyszenia
prowadzące szkoły niepubliczne) rozpoczynamy wysyłanie korespondencji
dotyczącej programu, zawierającej umowy o współpracy partnerskiej
gmin/powiatów przy realizacji programu.
2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami realizacji programu SKS
w 2018 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.
4. Prosimy o wypełnienie umowy komputerowo lub pismem drukowanym,
oraz o jak najszybsze przesłanie nam podpisanego oryginału pocztą
wraz z oświadczeniem do celów podatkowych.
W związku z koniecznością zgłoszenia Waszej działalności do ZUS prosimy
o nadesłanie umowy wraz z oświadczeniem najpóźniej do 15.02.2018 r.
5. Informujemy, że po zakończeniu każdego miesiąca nauczyciel prowadzący
zobowiązany jest do przesłania raportu z przeprowadzonych zajęć pobranego
z
dziennika
elektronicznego
na
platformie
internetowej
www.szkolnyklubsportowy.pl oraz rachunku za przepracowaną liczbę
godzin.
Druki te muszą dotrzeć nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.
Na podstawie tych dokumentów zostaną przelane na podane w umowie konta
wynagrodzenia za przepracowane godziny w kwocie brutto 40 zł za godzinę.

6. Bardzo prosimy nauczycieli prowadzących zajęcia o takie ich
zaplanowanie, żeby do końca br. szkolnego (22.06.2018) przepracować
z grupą 40 godzin zajęć. Pozostałe 30 godzin należy zrealizować w okresie
3.09.2018. – 30.11.2018.
7. Informacje dodatkowe:
• Prosimy o śledzenie strony internetowej www.szs.rzeszow.pl, gdzie
będziemy zamieszczać aktualne informacje dotyczące programu
(zakładka na dole: Szkolny Klub Sportowy na Podkarpaciu);
• W najbliższym czasie prześlemy do Was informację dotyczącą
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
uczestników zajęć oraz ubezpieczenia OC prowadzących zajęcia;
• Informujemy, że Wasze zajęcia będą mogły być kontrolowane
przez osoby upoważnione przez PW SZS w Rzeszowie oraz
Operatora Krajowego programu. Prosimy o odnotowanie tej
kontroli w Dzienniku Zajęć oraz o podpisanie Notatki z kontroli,
którą wypełniał będzie kontrolujący
Przypominamy, że oczekujemy na Wasze umowy i życzymy sukcesów przy
realizacji zajęć!
Dyrektor
PW SZS w Rzeszowie
Jacek Bigus

