
Ciepielów, dnia 26 stycznia 2016 roku. 

 

 

PPuubblliicczznnaa  SSzzkkoołłaa  PPooddssttaawwoowwaa  

                                  ww  BBąąkkoowweejj      

                                                                                                RRaaddaa  RRooddzziiccóóww  pprrzzyy  PPSSPP  ww  BBąąkkoowweejj  

  

  

  
  W odpowiedzi na wniosek Rad Rodziców szkół podstawowych w Ciepielowie                         

i Bąkowej o sfinansowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych piłki nożnej na terenie 

placówek oświatowych gminy Ciepielów, 

- informuję, że Rada Gminy w Ciepielowie przychyliła się do Państwa 

wniosku i w budżecie Gminy na 2016 rok wyodrębniono środki niezbędne                 

do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

 

W ramach zajęć Szkolnego Klubu Sportowego (SKS) zostaną sfinansowane 

pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej w szkołach podstawowych gminy, 

w tym: 
a) zorganizowanie i prowadzenie zajęć z piłki nożnej dla chłopców i dziewcząt w szkołach 

podstawowych w Bąkowej i w Ciepielowie w formie zajęć pozalekcyjnych –(zajęcia dwa 

razy w tygodniu), 

b) zakup strojów piłkarskich opatrzonych herbem gminy i nazwą szkoły, 

c) zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu do prowadzenia zajęć piłkarskich, 

d) zatrudnienie trenerów piłki nożnej na zasadach umowy zlecenie i sfinansowanie 

zatrudnienia trenerów, 

e) sfinansowanie przejazdów drużyn piłkarskich na mecze między gminne i turnieje 

piłkarskie, 

f) organizacja i przeprowadzenie zawodów gminnych i między gminnych, zakup nagród                   

i pucharów.  

 
 Zajęcia sportowe będą zajęciami pozalekcyjnymi – bezpłatnymi, prowadzonymi 

przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu 

począwszy od 22 lutego 2016 roku.   

 

  W powyższej sprawie prosimy o przekazanie informacji rodzicom, a także 

przeprowadzenie do dnia 19 lutego br. zapisów dzieci, które będą chciały uczestniczyć                     

w zajęciach pozalekcyjnych (oświadczenie o zgodzie rodzica na udział dziecka                           

w pozalekcyjnych zajęciach sportowych). 

 

 

 

                 Artur Szewczyk  

wójt gminy Ciepielów  

 

 

 

 
Do wiadomości: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej, 
2) Rada Rodziców przy PSP w Bąkowej, 
3) Rodzice 

 
W Ó J T  

G M I N Y  C I E P I E L Ó W  
ARTUR SZEWCZYK 

ul. Czachowskiego 1 
27-310 Ciepielów 

tel/fax.(048) 3788-080, 
tel. kom. 0 605 659 504 

www.ciepielow.pl 
e-mail: gmina@ciepielow.pl, 

 

 

 

http://www.ciepielow.pl/


……………………………………………………………………….……. 

                                                                                                                                                                                                                                    (miejscowość i data) 

 

Zgoda na uczestnictwo w sportowych  zajęciach pozalekcyjnych 
 

 

………………………………………………………………..………. 
                ( nazwisko i imię rodzica/prawnego opiekuna ) 

 
………………………………………………………………..………. 

          ( adres zamieszkania ) 

 
………………………………………………………………………….. 
                                                ( telefon ) 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ......................................................... ; 
                    ( imię i nazwisko ) 

 

w zajęciach sportowych piłki nożnej ,  które odbywać się  będą  w Publicznej Szkole Podstawowej                  

w Bąkowej oraz obiektach sportowych Gminy Ciepielów. 

 Po zakończeniu zajęć, biorę całkowitą odpowiedzialność za  samodzielny powrót mojego 

dziecka do domu.    

         

       Podpisy rodziców/prawnych opiekunów 
                          (czytelne podpisy) 

 

      ..................................................................................................................... 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wzór zgody na uczestnictwo w sportowych zajęciach pozalekcyjnych do pobrania w placówce oświatowej  

 


