
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                  

 
 

 
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2018 r. 

Szanowni Państwo,  
Drodzy Nauczyciele,  

W związku z realizacją II edycji programu Szkolny Klub Sportowy mamy dla Państwa kilka istotnych 
informacji i prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nimi. Zwracamy się z prośbą o rzetelne i terminowe 
podejście do powierzonych Państwu zadań, ponieważ wszystkie poniższe kwestie są istotne w kontekście 
kontynuacji programu SKS w kolejnych latach. Przypominamy, że wszystkie działania są realizowane na 
podstawie Decyzji Ministra nr 56, która jest dostępna na stronie www.szkolnyklubsportowy.pl i jest ona 
dokumentem nadrzędnym dla nas wszystkich.  

1. UZUPEŁNIANIE DZIENNIKA 
W związku z licznymi brakami w dzienniku elektronicznym informujemy, że czas na uzupełnienie zaległości (tematy 

i obecności za poprzednie miesiące styczeń – marzec) wyznaczamy do 7 maja. Jest to spowodowane koniecznością 
pełnej sprawozdawczości i rozliczeń finansowych.  

Od maja czas na uzupełnienie i edycję danych zajęć będzie wynosił 21 dni, np. zajęcia prowadzone 8 maja można 
uzupełnić/edytować do dnia 29 maja br. Po tym terminie ta możliwość zostanie zablokowana. Mamy nadzieję, że 
zmobilizuje to Państwa do systematycznego uzupełniania dziennika. Z naszej strony zapewniamy pełne wsparcie 
techniczne i merytoryczne. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16, pod nr 
tel. + 48  22 569 99 40. Zachęcamy również do kontaktu mailowego, wiadomości należy kierować na adres 
dziennik@szkolnyklubsportowy.pl   

2. AKTUALIZACJA DANYCH UCZNIÓW, WGRYWANIE SKANÓW ZGÓD  
Na prośbę wielu  nauczycieli przesuwamy termin wgrywania zgód do 31 maja. Mają Państwo dodatkowy miesiąc, 

ale informujemy, że nauczyciele, którzy nie wywiążą się z zadania, w czerwcu będą mieli zablokowane dzienniki, co 
spowoduje brak możliwości uzupełnienia prowadzonych zajęć i, co się z tym wiąże, comiesięcznych rozliczeń.  

3. WIZYTACJE ZAJĘĆ  
W związku z licznymi nieprawidłowościami wykrytymi podczas dotychczasowych kontroli informujemy, że od 7 

maja zwiększamy działania ukierunkowane na nadzór i  monitoring zajęć SKS. Przypominamy, że zgodnie 
z założeniami, zajęcia powinny odbywać się 2x w tygodniu w jednostkach 60-minutowych. W sytuacji, gdy nauczyciel 
wie, że dane zajęcia się nie odbędą, zobowiązany jest do ich odwołania w dzienniku elektronicznym. Pragniemy również 
podkreślić, że nasze wizytacje to nie tylko kontrola i szukanie nieprawidłowości, ale przede wszystkim realna ocena 
programu SKS i poznanie opinii jego beneficjentów. Nasze spotkania to również możliwość zgromadzenia materiałów 

promocyjnych i informacyjnych na stronę www.szkolnyklubsportowy.pl oraz na profile w mediach 
społecznościowych. Z najciekawszych zajęć przygotowujemy fotorelacje i posty o #programSKS w danym regionie. 
Jeśli mają więc Państwo coś, czym warto się pochwalić to prosimy o informacje, z chęcią odwiedzimy wskazane szkoły. 
Dla uczestników przywieziemy symboliczne upominki, a do części szkół możemy wybrać się również w towarzystwie 
sportowców, którzy są ambasadorami programu.   

4. REALIZACJA TESTÓW SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 
Wszystkim nauczycielom, którzy jeszcze nie przeprowadzili testów sprawności fizycznej przypominamy 

o konieczności ich realizacji wśród swoich podopiecznych. Obowiązkowe testy składają się z pomiarów somatycznych 
(masa i wysokość ciała) oraz trzech prób sprawności (zwis na drążku na ugiętych ramionach, bieg krótki – 50m) i bieg 
długi – 600/800/1000 m).  

Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami filmowymi - LINK  i przeprowadzenie testów zgodnie z wytycznymi. 
Niestety u części nauczycieli zaobserwowaliśmy błędy w wykonaniu testów, np. zwis wykonywany na prostych 
ramionach, pomiar masy i wysokości w butach, jeansach i bluzie.  

Wyniki tych testów to informacja nie tylko dla Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale przede wszystkim dla Państwa i 
samych uczniów. Już niebawem możliwe będzie porównanie wyników swoich podopiecznych z wynikami 
ogólnopolskimi gromadzonymi w ramach Narodowej Bazy Talentów. O szczegółach poinformujemy niebawem, 
tymczasem zwracamy się z prośbą o rzetelne podejście do tematu testów sprawnościowych.   

REALIZACJA PROGRAMU SKS 

http://www.szkolnyklubsportowy.pl/
mailto:dziennik@szkolnyklubsportowy.pl
http://www.szkolnyklubsportowy.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=3VI1gST5II4&t=80s


                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                  

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
nieprzeprowadzanie prób u  uczniów, którzy nie są w stanie wykonać testów lub ich realizacja mogłaby zagrażać zdrowiu. 
W takiej sytuacji należy zaznaczyć pole „nie wykonał” przy danej próbie u konkretnego ucznia. Prawidłowo wysłany test 
powinien mieć status wysłany – tak.  

5. APLIKACJA MOBILNA  
Zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej SKS, która umożliwia bardzo szybkie uzupełnienie tematów i obecności 

oraz wprowadzenie wyników testów. Aplikacja jest dostępna w wersji na system iOS – LINK i Android - LINK.   
 
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 
Z poważaniem, 

Zespół Projektów Instytutu Sportu – PIB  

          Krajowy Operator Programu SKS 

https://itunes.apple.com/us/app/sks/id1348763749?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hindbrain.sks

