SZANOWNI PAŃSTWO
Witamy wszystkich w III edycji programu
SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2019
w województwie lubuskim
I.

SPRAWY BIEŻĄCE:
Informujemy, że wszystkie informacje, dokumenty znajdują się na stronie

www.szs-lubuskie.pl i będzie to nasz portal kontaktowy.
Wszystkie informacje wysyłane będą drogą elektroniczną na Wasze adresy mailowe.
Prosimy również sprawdzać informacje kierowane do Państwa w dzienniku elektronicznym www.szkolnyklubsportowy.pl
W związku z przesunięciem terminu uruchomienia dziennika elektronicznego przedłużamy terminy:
•

dostarczenia dokumentów do 10 lutego 2019

•

wgranie do dziennika elektronicznego zgód opiekunów/rodziców / minimum 15 osób/
do 15 lutego 2019

Przypominamy w punktach o czynnościach do wykonania:
1. Zalogowanie się w dzienniku elektronicznym ( zgodnie z instrukcja) https://szkolnyklubsportowy.pl
2. Prowadzenie na bieżąco wpisów w dzienniku elektronicznym z prowadzonych zajęć .
3. Odesłanie do biura związku na adres :
Szkolny Związek Sportowy Ziemia Lubuska
ul. Fabryczna 13B/3
65-410 Zielona Góra
dokumentów w wersji papierowej:
•

Umowa zlecenie + oświadczenie dla celów podatkowych

•

Porozumienie o współpracy

•

Dane do wystawienia faktury
BRAK DOSTARCZENIE KOMPLETU DOKUMENTÓW ORAZ BRAK WGRANYCH ZGÓD RODZICÓW
W DZIENNIKU BĘDZIE JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z UDZIAŁU W PROGRAMIE
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II.

SPRAWY ROZLICZENIOWE:

1. Zajęcia rozliczane będą w cyklu miesięcznym – 2 godziny tygodniowo / miesiąc kalendarzowy/ od 02 stycznia
2019 do 15 grudnia 2019 /z wyłączeniem letnich wakacji/ - do wypracowania 70 godzin na 1
grupę.
2. Dokumenty rozliczeniowe za każdy miesiąc po uzupełnieniu dziennika elektronicznego – podpisany raport
godzinowy miesięczny + /rachunek wystawiony przez prowadzącego zajęcia wzory druków w załączniu /
należy w terminie do 5 dnia miesiąca następnego w oryginale przesłać na adres biura związku.
3. Za miesiąc styczeń i luty rozliczenia prosimy przesyłać do 5 marca 2019 roku.
4. Osoby, które mają więcej niż jedną grupę wystawiają rachunki na każda grupę osobno.

OPERATOR WOJEWÓDZKI WYRAŻA ZGODĘ NA WPROWADZENIE
TRZECIEJ GODZINY W TYGODNIU
TYLKO W OKRESIE OD MARCA DO MAJA 2019 WŁĄCZNIE/

Uwaga !
Przypominamy , że limit 70 godzin prosimy zaplanować w proporcjach :
- do czerwca +- 42 godziny
- od września do grudnia – pozostałe 28 godziny
W razie pytań, wątpliwości proszę o kontakt mailowy
Operator wojewódzki : Zbigniew Bermes , biuro@szs-lubuskie.pl, telefon. 512 125 501

Życząc ciekawych zajęć uczestnikom programu, a nauczycielom zadowolenia i satysfakcji liczę na
dobrą współpracę w roku 2019

Operator Wojewódzki
Zbigniew Bermes
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