
W Szkole Podstawowej nr 10 w ZSP w Piasku organizowane będą zajęcia pozalekcyjne realizowane  

w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego przedszkolaków z rocznika 

2011 i uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pszczyna poprzez realizację zajęć dodatkowych 

 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w  Piasku, Projekt pn. „Doświadczam – rozumiem”. 

W związku z warsztatową formą zajęć (max.16 osób w grupach) prosimy o zadeklarowanie w odpowiedniej 

kolejności: 1, 2, 3 ,4,  chęć uczestnictwa Państwa dziecka w zajęciach. Zajęcia realizowało będzie Pszczyńskie 

Centrum Kultury, będą to: zajęcia z robotyki, zajęcia – eksperymenty z dziedzin przyrodniczych, zajęcia  

z ceramiki, szachy. Zajęcia prowadzone będą w grupach 16 – osobowych w następujących grupach 

wiekowych: dzieci z rocznika 2011-klasa 1; klasa 2 – 3, klasa 4 – 5, klasa 6 – 7. Zajęcia prowadzone będą  

w godzinach popołudniowych 

 

Rekrutacja na zajęcia odbywać się będzie od 5 marca do 9 marca 2018 r. Wypełnioną i podpisaną przez 

rodzica/prawnych opiekunów „Deklarację uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach Budżetu 

Obywatelskiego” należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00. Lista zakwalifikowanych 

uczestników na poszczególne rodzaje zajęć zostanie wywieszona w dniu 14 marca 2018 r. w szkole na gazetce 

obok sekretariatu.  

 

Deklaracja uczestnictwa dziecka w zajęciach w ramach Budżetu Obywatelskiego 

  

Deklaruję udział mojego dziecka……………………………………………….............….uczęszczającego  

do przedszkola/szkoły ………………………………………………………(nazwa, miejscowość) w gminie 

Pszczyna, rocznik 2011/klasa ……… (właściwe podkreślić lub wpisać klasę) w zajęciach w ramach Budżetu 

Obywatelskiego „Zagospodarowanie czasu wolnego przedszkolaków z rocznika 2011 i uczniów szkół 

podstawowych z terenu Gminy Pszczyna poprzez realizację zajęć dodatkowych w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w  Piasku, Projekt pn.: „Doświadczam – rozumiem”. Wybieram następujące zajęcia  

w kolejności 1, 2, 3, 4 

L.p. Nazwa zajęcia Termin 

zajęć  

Czas trwania zajęć Kolejność 

wyboru   

1, 2, 3, 4 

Zakwalifiko

wanie na 

zajęcia 

Podpis 

Komisji 

Rekrutacyjnej 

1 Zajęcia z 

robotyki 

piątek 90 min x 10  dla 

każdej z grup 

   

2 Eksperymenty z 

dziedzin 

przyrodniczych 

poniedziałek 45 min x 10 dla grup 

2011/kl.1; kl. 2/kl. 3 

90 min x 10 dla   

kl. 4/kl. 5; kl. 6/kl. 7 

   

3  Zajęcia 

ceramiczne 

poniedziałek 

lub czwartek 

60 min x 18 dla 

każdej z grup 

   

4 Zajęcia 

szachowe 

poniedziałek 

lub wtorek 

60 min x 18 dla 

każdej  z grup 

   

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, 

 z późn. zm.). 

 

 

 

……………………….         …………………………..                  …………………………………………..                     

Miejscowość, data   telefon kontaktowy                Podpis rodzica/prawnego opiekuna 


