Opieka dla dzieci szkolnych [strajk w oświacie 2019]
Utworzono: wtorek, 23 kwiecień 2019 07:48

Aktualizacja 23.04.2019
Gmina w dalszym ciągu zapewnia opiekę dla dzieci w wieku szkolnym. 24 kwietnia
w godzinach od 8:00 do 15:00 będą czynne świetlice w miejscowościach
Będargowo, Kurów, Przecław. Pozostałe świetlice działają zgodnie z regularnym
harmonogramem (harmonogram można sprawdzić tutaj: Świetlice gminne - grafik)
.

12.04.2019
Pragnąc uspokoić rodziców oraz uczniów klas ósmych, informujemy, iż
organ prowadzący oraz dyrektorzy placówek dołożyli wszelkich starań, aby
egzaminy ósmoklasisty odbyły się zgodnie z harmonogramem.
Informujemy, że zgodnie z organizacją roku szkolnego 2018/2019 dni 15-17.04.2019
to egzaminy ósmoklasisty- i są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
klas I-VII, a dni 18-23.04.2019 to wiosenna przerwa świąteczna.
Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom rodziców, po wnikliwej analizie frekwencji
w świetlicach w dniach 8-12 kwietnia 2019, Gmina zapewni opiekę dzieciom
szkolnym w dniach 15-17 kwietnia 2019.
Pracowały będą następujące świetlice:
• - Przecław - Przecław 3 n, godz. 8.00-15.00
• - Barnisław - Barnisław 4r, godz. 8.00-15.00
• - Kurów - Kurów 39, godz. 8.00-15.00
• - Bobolin - Bobolin 7a, godz. 8.00-14.00
• - Będargowo - Będargowo 1 b, godz. 8.00-15.00
Informacje:
- Opieka skierowana jest do uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na
terenie Gminy Kołbaskowo
- W trakcie opieki nie zapewniamy wyżywienia
- Ilość miejsc w każdej placówce jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
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- W przypadku braku miejsca w wybranej świetlicy, rodzić może złożyć kartę w innej
świetlicy na terenie gminy
Zapisy:
Należy wydrukować i wypełnić kartę zgłoszenia wpisując miejscowość
świetlicy.
Podpisaną i wypełnioną kartę należy złożyć opiekunce w wybranej placówce.
Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodzica/opiekuna
prawnego wypełnionej karty zgłoszeniowej
Karta zgłoszeń dostępna jest :
- w wersji elektronicznej do wydruku na stronie internetowej gminy
http://www.kolbaskowo.pl/ (niżej w załączeniu)
- w wersji papierowej dostępne będą w świetlicach
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