Zagreb, 12. rujna 2017. godine
Klasa: SC-61-2017
VODITELJIMA UNIVERZALNE
SPORTSKE ŠKOLE
 svima PREDMET: UPUTE ZA PROVOĐENJE UNIVERZALNE SPORTSKE ŠKOLE U
ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.
Poštovani voditelji,
u školskoj godini 2017./2018. program Univerzalne sportske škole (USŠ) ulazi u
jedanaestu godinu provedbe. Da bi se prepoznali kvalitetni pomaci ključnu ulogu igraju
voditelji koji program Univerzalne sportske škole provode i na taj ga način i najbolje
prezentiraju. Zato je važno navesti nekoliko uputa koje će vam pomoći u što boljoj realizaciji
i kvalitetnijoj provedbi programa:
Voditelji :

USŠ počinju s radom u tjednu od 02. listopada 2017. godine, i provode
program do 22. prosinca 2017. godine. Odjeljenja nastavljaju s radom nakon
zimskih praznika s početkom drugog polugodišta od 15 siječnja do 31. svibnja
2018. godine.

maksimalan broj odjeljenja u jednoj školi je dva (2),

Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) će temeljem Sporazuma o suradnji
isplaćivati Županijskim školskim sportskim savezima (ŽŠSS) financijska
sredstva u iznosu od 100,00 kuna (ukupan trošak poslodavca) po jednom
odrađenom satu, a financijska sredstva isplaćivat će se nakon zaprimljenog
mjesečnog izvješća o radu USŠ-a te dostavljenog JOPPD obrasca (stranice A
i B) o isplati voditeljima USŠ za prethodni mjesec,

voditelji su dužni prikupiti i arhivirati potpisane suglasnosti roditelja o
pohađanju programa USŠ-a,

obavezna je provedba mjerenja ispitanika (inicijalno mjerenje provodite u
drugom tjednu provedbe programa USŠ-a, a finalno mjerenje tijekom zadnja
dva tjedna u svibnju), te dostaviti podatke HŠSS-u (za inicijalno mjerenje do
kraja kalendarske 2017., a finalnog mjerenja do kraja školske 2017./2018.
godine) ispunjavanjem odgovarajuće tablice putem e-mail-a,

škole koje imaju dva odjeljenja USŠ-a, ne smiju u oba odjeljenja imati učenike
istih razreda, minimalan broj djece po odjeljenju je 20, a dvorana nije uvjet za
provođenje programa,

kada govorimo o samoj satnici važno je naglasiti da rad u vrijeme školskih
praznika nije honoriran,

u situacijama kada tijekom radnog tjedna pada nekakav neradni dan u kojem je
određen termin za USŠ, a vi ste u mogućnosti promijeniti taj termin za neki
drugi dan (taj termin možete nadoknaditi samo unutar tog tjedna ili sljedećeg








tjedna) i dužni ste poslati obavijest putem e-mail-a HŠSS-u i ŽŠSS-u, jedan (1)
dan unaprijed o promjeni termina održavanja sata,
promjene termina o održavanja sati USŠ-a su moguće samo na uobičajen način
(ispunjavanjem novih izjava ravnatelja zbog promjena termina održavanja USŠa i dostavljanjem istih u HŠSS),
voditelj odjeljenja je dužan provoditi program USŠ-a sukladno svim uputama
HŠSS-a, odnosno ŽŠSS-a,
voditelji koji se po prvi put uključuju u program dužni su dostaviti presliku svoje
diplome,
obavezni ste radi bolje prezentacije i ostvarivanja kvalitetnije suradnje s
roditeljima organizirati roditeljski sastanak na početku, te završnu svečanost na
kraju školske godine,
voditelj je obavezan sudjelovati na stručnom skupu Simpozij Školski sport i na
organiziranim prezentacijama programa USŠ-a ukoliko to od njega zatraži ŽŠSS
ili HŠSS,
za sve informacije o USŠ-u i nejasnoće na koje možete naići direktno se javite
stručnom savjetniku HŠSS
STJEPAN CRNOKIĆ, prof.
broj telefona 01/6126 146,
broj mobitela 099 222 6464,
e-mail: stjepan.crnokić@skolski-sport.hr

Također sve informacije o događanjima i planovima možete dobiti i na web stranicama
saveza: www.skolski-sport.hr.
S poštovanjem,
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