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Klasa: MS-01-2017
ŽUPANIJSKIM ŠKOLSKIM
SPORTSKIM SAVEZIMA
- svima -

Predmet:

Upute za odabir škola u kojima će se provoditi program VJEŽBAONICE
u školskoj godini 2017./2018.

Poštovani,
dostavljamo vam upute za odabir škola u kojima će se provoditi program Vježbaonice u
školskoj godini 2017./2018. i to kako slijedi:
OPĆENITO







program Vježbaonice može se provoditi i u osnovnim i u srednjim školama,
od ponuđenog broja odjeljenja, ŽŠSS sam odlučuje koliko će odjeljenja realizirati u
osnovnim, a koliko u srednjim školama,
program Vježbaonice može se provoditi i u onim školama u kojima se provodi program
Univerzalne sportske škole,
odjeljenja Vježbaonice počinju s radom u tjednu od 02. listopada 2017. godine, a
završavaju 31. svibnja 2018. godine.
u svakoj pojedinoj školi može se provoditi samo po jedno (1) odjeljenje Vježbaonice,
dvorana nije uvjet za provođenje programa Vježbaonice,
VODITELJI







voditelji Vježbaonice-a mogu biti isključivo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s
djecom u okviru izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu
o sportu čl. 60. stavak 3. („Osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini
sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i
zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu“),
voditelj odjeljenja Vježbaonice-a mora biti zaposlenik škole u kojoj provodi program,
u pojedinim aktivnostima u provođenju programa Vježbaonice moguća je suradnja
voditelja s profesorima iz ostalih predmeta, roditeljima, vanjskim suradnicima ŠSD-a...
voditelj programa Vježbaonice može biti istovremeno i voditelj programa Univerzalne
sportske škole.
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poslati potvrdu na e-mail do 25. rujna 2017. godine da će realizirati sva ponuđena
odjeljenja Vježbaonice u šk. god. 2017./2018. (ukoliko niste u mogućnosti realizirati
ponuđeni broj odjeljenja, molimo vas da nam javite broj odjeljenja koji će te realizirati u
svojoj županiji),
potpisati i dostaviti potpisan Sporazum o suradnji najkasnije do 6. listopada 2017.
godine,
dostaviti ispunjenu i potpisanu Izjavu ravnatelja škole u kojoj se program provodi
najkasnije do 6. listopada 2017. godine,
potpisati i dostaviti jedan primjerak potpisanog Ugovora o djelu za svakog voditelja,
najkasnije do 6. listopada 2017. godine,
ispuniti i dostaviti tablicu s podacima o odjeljenjima i voditeljima u elektronskom obliku
(e-mailom) HŠSS-u, najkasnije do 6. listopada 2017. godine.

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća vezano za bilo koji dio procedure, slobodno nas
kontaktirajte na:
MARKO SOLDO, prof.
broj telefona 01/6126 147,
broj mobitela 099 222 6568,
e-mail: marko.soldo@skolski-sport.hr

S poštovanjem,

GLAVNI TAJNIK
Hrvoje Čustonja, prof.

PREDSJEDNIK
Nikola Perković, prof.

