
                                                       
 
                                                                                                                                          
 

 

 

 

Warszawa, dnia 13 czerwca 2017 r. 

 

 

Szanowni Państwo,  

Drodzy Nauczyciele,  

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, krajowy operator programu SKS informuje, 

że na platformie SKS zostało zarejestrowanych ponad 6 000 nauczycieli. Bardzo serdecznie 

dziękujemy za tak sprawnie przeprowadzoną rejestrację! Czekamy na pozostałych nauczycieli, 

jednocześnie zdając sobie sprawę z natłoku obowiązków, które na Państwa spadają w miesiącu 

czerwcu. Mimo wszystko, prosimy o rejestrację  i uzupełnienie dziennika SKS zgodnie 

z wytycznymi od operatora wojewódzkiego, dotyczącymi terminów oraz pozostałych form 

rozliczeń.  

 

Rejestracja jest możliwa pod adresem: 

www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja  

Po prawidłowo przeprowadzonej rejestracji konto nauczyciela będzie aktywne i można wtedy 

korzystać  z  niezbędnych funkcjonalności dziennika SKS. Logowanie następuje bezpośrednio 

po rejestracji lub po kliknięciu w poniższy link: 

www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie  

 

Testy sprawności fizycznej  

Informujemy, że do końca czerwca powinni Państwo zrealizować testy sprawności fizycznej 

w swoich grupach, a ich wyniki wprowadzić do modułu testów w dzienniku na platformie SKS. 

Większość zarejestrowanych nauczycieli wprowadziła już wyniki do dziennika. Pozostałych 

prosimy o uzupełnienie, w miarę możliwości. Jeśli dany nauczyciel nie prowadzi już zajęć, test 

sprawności fizycznej nie jest wymagany.  

Ponadto informujemy, że uczestnicy programu z klas 0 – III nie muszą brać udział w teście 

(szczególnie biegu długim). 
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Kontakt w sprawie dziennika SKS  

Zespół Projektów Instytutu Sportu – PIB  

Adres e-mail: kontakt@szkolnyklubsportowy.pl  

Tel. do biura projektu  - 22 569 9940 

Przedstawiamy godziny pracy Biura Projektu SKS w najbliższych dniach.  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

UWAGA!  

Jeśli chcą Państwo uzyskać wsparcie kontaktując się z nami mailowo, prosimy o: 

 konkretny opis problemu,  

 podpisanie się imieniem i nazwiskiem, 

 podanie numeru telefonu.  

 

Na wiadomości typu  „dziennik nie działa, proszę o pomoc” 

 nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć  

 

 

Z poważaniem, 

Zespół Projektów Instytutu Sportu – PIB  

Krajowy Operator Programu SKS  

Data  Godziny pracy biura 

Środa 14.06.2017 7 – 20 

Czwartek 15.06.2017 Nieczynne, możliwy 

kontakt mailowy 

Piątek 16.06.2017 Nieczynne,  możliwy 

kontakt mailowy 

Poniedziałek 19.06.2017 8 - 18 

Wtorek 20.06.2017 8 - 18 

Środa 21.06.2017 8 - 18 

Czwartek 22.06.2017 8 - 18 

Piątek 23.06.2017 8 - 18 
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