SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO: “ [ Imię ]

ja ciebie chrzczę

w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".
Encyklopedia KUL: http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Chrzest_w_Encyklopedii_KUL.pdf
Historia Chrzcielnic: http://parafia.rabka.swmm.eu/sakramenty/Chrzcielnice.pdf
PRZED CHRZTEM ŚWIĘTYM należy przynieść do Kancelarii Parafialnej następujące dokumenty:


Akt urodzenia dziecka,



Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (uwaga: jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego, ale deklarują się jako
osoby wierzące, prawo kościelne nie zabrania im ochrzcić dziecka),



Dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia).
W późniejszym terminie (ale przed wyznaczonym terminem) należy donieść:



Zaświadczenia z Parafii Rodziców Chrzestnych, informujące o tym, że spełniają oni wymagania stawiane przez
kościół kandydatom na rodziców chrzestnych,



kartki potwierdzające odbycie spowiedzi przez rodziców i rodziców chrzestnych.
http://www.wszystkonachrzest.pl/formalnosci-w-kosciele-niezbedne-dokumenty/

OŚWIADCZENIE RODZICÓW I CHRZESTNYCH
W SPRAWIE KATOLICKIEGO WYCHOWANIA
DZIECKA, GDY RODZICE NIE SĄ ZWIĄZANI
MAŁŻEŃSTWEM KANONICZNYM:

MY, ………………………………………………………………………... niżej podpisani, nie związani kanonicznym
małżeństwem, zobowiązujemy się wobec Boga i Kościoła, że nasze dziecko, które ma przyjąć sakrament
chrztu świętego, będzie wychowane w wierze katolickiej, co przede wszystkim oznacza: przekazanie
podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół rzymskokatolicki, nauczenie
dziecka modlitwy, włączenie go w życie wspólnoty katolickiej (Msza św. niedzielna), posyłanie na naukę
religii, doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania,
wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.
……………………………………………………………….

CHRZESTNI:

zobowiązujemy się wobec Boga i Kościoła, że uczynimy wszystko, aby

dziecko, które ma przyjąć sakrament chrztu świętego, zostało wychowane w wierze katolickiej.

…………………………………………………………………
ZOBACZ! JAK UDZIELA SIĘ CHRZTU:

https://liturgicalcenter.org/media/liturgy/chrzest/b1.pdf

EPISKOPAT - Zasady postępowania w sprawie formalnego wystąpienia z Kościoła:
http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5075.1,Zasady_postepowania_w_sprawie_formalnego_aktu_wystapienia_z_Kosciola.html

NOWOŚĆ! Rejestracja narodzin przez internet:

https://obywatel.gov.pl/dzieci/dziecko-zglos-urodzenie-dziecka#scenariusz-przez-internet

Jak zgłosić urodzenie dziecka do USC przez internet?

Moment, kiedy

Rodzice nowo narodzonego dziecka zgłasza jego przyjście na świat w USC jest szczególny. To wtedy po raz
pierwszy oficjalnie zgłasza wybrane Imię lub imiona, melduje, akt urodzenia oraz dziecko otrzymuje numer
PESEL, który będzie mu towarzyszył przez całe życie. Tak było przez dekady… Dziś zamiast wizyty w urzędzie
wystarczy komputer i połączenie z globalną siecią. Jak zgłosić urodzenie dziecka do USC przez internet?

Zgodnie z przepisami, fakt narodzin dziecka
należy zgłosić w ciągu 21 dni
od wystawienia karty urodzenia.
To specjalny dokument wystawiany
przez upoważnioną osobę, która odebrała poród.
Dokument ten trafi bezpośrednio ze szpitala do właściwego
USC w ciągu trzech dni od momentu jego wystawien

Aby zarejestrować dziecko przez internet, należy w pierwszej kolejności założyć Profil Zaufany. Taka możliwość
istnieje na rządowej stronie internetowej: https://obywatel.gov.pl/ . Posiadacz takiego narzędzia może bez większych
problemów zarejestrować dziecko wybierając usługę „Zgłoś urodzenie dziecka”. Dla ułatwienia resort cyfryzacji
przygotował ściągawkę, na którą składa się pięć prostych kroków; 1: Oświadczasz, że jesteś rodzicem
(zgłosić narodziny może mama lub tata). 2: Sprawdzasz poprawność swoich danych oraz wprowadzasz dane drugiego
rodzica. 3: Uzupełniasz dane dziecka. 4: Wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób odbioru
dokumentów. 5: Sprawdzasz wszystkie informacje we wniosku i podpisujesz go Profilem Zaufanym.
https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/jak-zglosic-urodzenie-dziecka-do-usc-przez-internet https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka

Jakie korzyści daje rejestracja dziecka online? Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzamy
sporo czasu. Zamiast wizyty w urzędzie i czekania w kolejce na spotkanie z urzędnikiem, wszelkie
formalności możemy załatwić drogą elektroniczną. Co ważne, umożliwia ona nie tylko zgłoszenie narodzin
dziecka. - Na podstawie elektronicznego zgłoszenia kierownik USC sporządza akt urodzenia oraz inne
dokumenty – jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i –
jeśli maluch został zameldowany – także zaświadczenie o zameldowaniu. Dokumenty te otwierają nam
drogę m.in. do dokumentacji związanej z urlopem okolicznościowym czy w staraniach o świadczenie takie
jak 500+. Są wymagane także przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jak odebrać dokumenty po rejestracji dziecka online? Co ważne dzięki
usłudze w wygodny sposób ustalamy sposób odbioru wymienionych dokumentów. Najszybciej trafią one
do nas drogą elektroniczną, prosto na osobistą skrzynkę ePUAP. Rodzic ma prawo także zaznaczyć opcję
odbioru osobistego dokumentów w urzędzie gminy lub we wskazanym urzędzie pocztowym. Ma to duże
znaczenie praktyczne w sytuacji, gdy nasze dziecko urodziło się w innym mieście niż to w którym
mieszkamy na co dzień. Dzięki temu nie musimy załatwiać formalności osobiście w USC właściwym dla
miejsca urodzenia, a wszelkie dokumenty odbierzemy na poczcie w miejscu zamieszkania.

Jak uzyskać odpis aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu przez internet?
Sfera „bycia online” stale się poszerza eliminując kolejne sytuacje, w których musimy odwiedzić urząd miasta
czy gminy, czasem oddalony o setki kilometrów od naszego miejsca zamieszkania. Dziś, nie ruszając się z
domu możemy załatwić coraz więcej formalności – m.in. uzyskać aktu urodzenia, małżeństwa czy zgonu
bliskiej osoby. Tych dokumentów jest całkiem sporo i warto dobrze zorientować się, jaki dokument
potrzebujemy w konkretnej sytuacji. W katalogu odpisów znajdziemy m.in. odpisy skrócone: aktu
urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu oraz
wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu. Jak podaje ministerstwo
cyfryzacji — wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za
granicą. Nie wymaga on tłumaczenia. Poza odpisami skróconymi mamy do dyspozycji także odpisy zupełne: aktu urodzenia,
aktu małżeństwa, aktu zgonu oraz aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości. Warto pamiętać, że odpis zupełny aktu stanu
cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony — stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z
chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych zmian. Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny można otrzymać w
wybranej przez nas postaci, zarówno papierowej jak i elektronicznej – podpisanej kwalifikowanym e-podpisem, który w pełni
potwierdzi jego autentyczność. Jeśli składamy wniosek o odpis w postaci elektronicznej – otrzymamy go na swoją skrzynkę
na platformie ePUAP (oczywiście musimy posiadać tam konto). Warto pamiętać, że wielojęzyczne odpisy skrócone
można otrzymać wyłącznie w postaci papierowej.

Uzyskiwanie odpisu aktu stanu cywilnego przez internet – krok po kroku:
Na stronie https://obywatel.gov.pl/ odnajdujemy odpowiednią podstronę oraz klikamy przycisk „Wyślij
wiosek”. Logujemy się na swój profil zaufany. Wypełniamy wniosek. Podpisujemy wniosek profilem
zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. Wysyłamy wniosek. Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie, na
ekranie pojawi się komunikat, że wniosek został wysłany. Otrzymamy również urzędowe poświadczenie
przedłożenia czyli tzw. UPP. Warto pamiętać, że taka usługa jest odmiejscowiona. Co oznacza
odmiejscowienie? To nic innego, jak możliwość wysłania wniosku do dowolnego Urzędu Stanu
Cywilnego w Polsce.

Ile kosztuje odpis aktu stanu cywilnego przez internet? Cennik jest na stronie https://obywatel.gov.pl/ : 22 zł — odpis skrócony USC (także za
odpis wielojęzyczny), 33 zł - za odpis zupełny USC.Skoro usługa jest elektroniczna, możemy zapłacić za nią korzystając z narzędzi online. Opłata za odpis aktu zostanie
wtedy powiększona o koszt przelewu. Warto wcześniej sprawdzić, czy urząd, do którego składamy wniosek, przyjmuje płatności online. Listę gmin, które korzystają
z płatności online, można znaleźć na stronie https://www.paybynet.pl/ KIR – Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Kiedy odpis aktu jest darmowy? Polskie prawo przewiduje sytuacje, w których odpis aktu można uzyskad bezpłatnie. Nie zapłacimy za odpis, jeśli
potrzebujemy go np. w sprawie wyrobienia dowodu osobistego lub paszportu, świadczenia socjalnego, pomocy społecznej, w kontaktach z ZUS, alimentów,
przyznania opieki (oraz kurateli i adopcji), zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę. Wszystkie te przypadki dokładnie określa ustawa o opłacie skarbowej.

Jak długo trzeba czekać na odpis aktu? Coraz więcej dokumentów można uzyskać od ręki – jest jeden warunek. Akt musi figurować w elektronicznym,
centralnym rejestrze stanu cywilnego. To m.in. wszystkie akty sporządzone po 1 marca 2015 roku. Niestety, ze starszymi dokumentami bywa różnie, wszystko zależy
od tego, czy urzędnicy zdążyli je przenieść do wspomnianej bazy danych. Jeśli nie, cała procedura może zająć więcej czasu. Zgodnie z informacjami udostępnionymi na
stronie obywatel.gov.pl odpis aktu powinniśmy uzyskać w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia złożenia wniosku, pod warunkiem, że złożyliśmy go w USC
w którym jest już akt w postaci papierowej, ale nie został przeniesiony do rejestru. Trzy dni dłużej zajmie uzyskanie dokumentu od USC, w którym nie ma ani aktu w
formie papierowej, ani nie został on wcześniej przeniesiony do wspomnianej bazy danych

Co zrobić, jeśli USC odmówił wydania odpisu aktu? Zgodnie z przepisami, kierownik USC może odmówić nam wydania takiego dokumentu. Stanie się
tak wówczas, jeśli chcemy otrzymać odpis aktu innej osoby, a nie mamy do tego prawa. W takiej sytuacji otrzymamy decyzję administracyjną o odmowie. Od tego
momentu mamy 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega dany USC. Takie odwołanie składamy za pośrednictwem kierownika, który wydał
niekorzystną dla nas decyzję.

Czy po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracodawca może mnie zwolnić?

Powszechnie wiadomo, że kobiety spodziewające się

dziecka są chronione przed wypowiedzeniem oraz rozwiązaniem umowy o pracę. To samo dzieje się w przypadku urlopów: macierzyńskiego, dodatkowego
macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz adopcyjnego. Sytuacja zmienia się jednak wtedy, kiedy urlop dobiega końca, a wraz z nim okres ochrony pracownicy. Jak się
okazuje, zwolnienie takiej osoby może nieść pewne konsekwencje.

Ochrona w trakcie macierzyńskiego: Kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy adopcyjnym nie może byd zwolniona z pracy.
Od tej reguły są pewne oczywiste wyjątki związane z upadłością lub likwidacją firmy, w której pracowała. Uzasadnione może być także zwolnienie takiej osoby
np. z winy pracownicy, pod warunkiem istnienia dowodów mogących być podstawą takiego kroku. Co do zasady, ochrona związana z wyżej wymienionymi
urlopami przestaje obowiązywad w dniu ich zaskoczenia, czyli w chwili powrotu do pracy. Nie jest to jednak takie oczywiste.

Czy pracodawca może zwolnić pracownicę bezpośrednio po urlopie macierzyńskim? Brak ochrony przed zwolnieniem pracownicy
bezpośrednio po urlopie macierzyńskim może sugerować, że bez większych problemów można wręczyć takiej osobie wypowiedzenie umowy o pracę.
Rzeczywistość nie jest jednak tak prosta dla pracodawcy, bowiem zdarzały się decyzje sądu pracy, które traktowały takie działanie jako dyskryminacyjne. Sąd może
poprosić pracodawcę o udowodnienie, że zwolnienie z pracy kobiety było uzasadnione oraz nie mało związku z jej niedawnymi uprawnieniami. Tymczasem
wielomiesięczna nieobecność takiej osoby utrudnia powołanie się na logiczną przyczynę, która uzasadniałaby rozwiązanie umowy o pracę. Twardym wyjątkiem
może być sytuacja, w której udowodnione zostanie ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Umowa na czas określony wygasa w trakcie macierzyńskiego. Jeżeli umowa na czas określony wygasa w trakcie urlopu macierzyńskiego,
pracodawca po jego zaskoczeniu nie jest zobowiązany do jej przedłużenia. To najczęstszy przypadek, w którym firmy żegnają się z młodymi mamami. Oczywiście nie
jest to regułą. Istnieje wiele firm przyjaznych rodzicom, w których taka umowa natychmiast zostanie przedłużona wraz z zapewnieniem dodatkowej przerwy dla
matek karmiących.

Efekt wizerunkowy zwolnienia matki tuż po macierzyńskim Wiele firm nie bierze pod uwagę zwolnienia z pracy kobiety bezpośrednio po
urlopie macierzyńskim, wychodząc z założenia, że w takiej sytuacji naraziłyby się na straty wizerunkowe, na które w dobie niskiego bezrobocia i „rynku
pracownika” nie może sobie pozwolid. Szczególnie widad to w przypadku małych miejscowości i niewielkich społeczności, w których wszelkiego rodzaju informacje
i opinie w formie plotek szybko się rozchodzą. CZYTAJ TEŻ Jak napisad wniosek o urlop ojcowski? *wzór+

Czym jest obowiązek dopuszczenia do pracy? Obowiązek dopuszczenia do pracy po urlopie macierzyńskim polega na tym, że pracownica powinna
powrócić na to samo stanowisko, a jeżeli nie jest to możliwe – na równorzędną posadę z zajmowaną przed urlopem. Ewentualna zmiana nie może się wiązać z
obniżeniem wynagrodzenia w porównaniu do tego, jakie otrzymało przed okresem nieobecności.

Czy wracając z macierzyńskiego, mogę wnioskować o zmniejszenie etatu? Każda pracownica powracająca z urlopu macierzyńskiego może
wnioskować o obniżenie wymiaru pracy do ½ wymiaru etatu. Co więcej, jest ona chroniona w takim wypadku przed zwolnieniem z pracy. Ustawodawca
przewidział bowiem sytuację, w której pracownica musi poświęcid więcej czasu na opiekę nad dzieckiem i jest zmuszona ograniczyd swoją pracę, by mied więcej
czasu dla dziecka. Podobne rozwiązanie jest stosowane w wielu krajach świata.: https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/a/czy-po-powrocie-z-urlopumacierzynskiego-pracodawca-moze-mnie-zwolnic

Co oznacza przejście na emeryturę w czerwcu i dlaczego nie warto tego robić?

Wszyscy wiemy, że wysokość naszej przyszłej emerytury
zależy m.in. od liczby lat, podczas których opłacane były składki, a także od wysokości wynagrodzenia. Okazuje się jednak, że może na nią wpływać także...
miesiąc, w którym złożymy wniosek o to świadczenie. Kiedy nie warto kończyć swojej aktywności zawodowej?

Od czego zależy wysokość emerytury? Aktualny polski system emerytalny oparty jest na trzech filarach:




obowiązkowym repartycyjnym — ZUS, czyli Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (17,22% pensji brutto),
obowiązkowym kapitałowym — OFE, czyli Otwartych Funduszach Emerytalnych (2,3% pensji brutto),

dobrowolnym kapitałowym — IKE, czyli Indywidualnych Kontach Emerytalnych.
W dużym skrócie: wysokość emerytury można wyliczyć na podstawie sumy zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek emerytalnych
zgromadzonych na koncie w ZUS, którą należy podzielid przez liczbę lat tzw. dalszego średniego trwania życia, czyli oczekiwaną liczbę lat życia, jakie pozostają
emerytowi (przy założeniu, że jego życie będzie trwało tyle, co średnia). W praktyce oznacza to, że obniżenie wieku emerytalnego przy jednoczesnym wydłużeniu
życia przekłada się na niższe świadczenia.

Komu przysługuje emerytura? Na wysokość emerytur może mieć wpływ również aktualna kwota ustawowej emerytury minimalnej. Świadczenie to
przysługuje osobom, które ukończyły wymagany wiek (który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz posiadają wymaganą liczbę okresów składkowych
i nieskładkowych (20 dla kobiet i 25 dla mężczyzn, przy czym okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych). Za okresy składkowe
uznawane są te, w których dana osoba podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, odbywała czynną służbę w Wojsku Polskim lub pobierała zasiłek
macierzyński. Jeśli potencjalny emeryt spełni te warunki, jednak emerytura wyliczona na na podstawie zgromadzonego kapitału będzie niższa niż minimalna kwota
świadczenia, wówczas zostanie ona podwyższona do tej sumy. Istnieje również możliwość przejścia na emeryturę przy obniżonym stażu ubezpieczeniowym,
czyli po osiągnięciu wieku emerytalnego, jednak po mniejszej liczbie okresów składkowych (15 lat dla kobiet i 20 dla mężczyzn). Takie świadczenie może mied tylko
wysokość rzeczywiście wyliczonej sumy – nie istnieje możliwość podwyższenia jej do ustawowej kwoty minimalnej.

Dlaczego złożenie wniosku o emeryturę w czerwcu to zły pomysł? Prawo do pobierania emerytury może zostać ustalone na wniosek osoby
ubezpieczonej lub jej pełnomocnika (formularz można znaleźć na stronie internetowej ZUS). Świadczenie zostanie przyznane nie wcześniej niż w miesiącu, w
którym został złożony wniosek. Warto wiedzieć, że na wysokość emerytury wpływa również tzw. wskaźnik waloryzacji (rozumiany jako ubiegłoroczna zmiana siły
nabywczej pieniądza, czyli wskaźnik inflacji). W Polsce przeprowadzane są waloryzacje roczne oraz kwartalne. Waloryzacja roczna ma miejsce 1 czerwca każdego
roku i nie uwzględnia składek za miesiące po 31 stycznia tego samego roku. W lipcu zaś odbywa się waloryzacja kwartalna, co oznacza, iż czerwiec jest jedynym
miesiącem, w którym składki podlegają wyłącznie waloryzacji rocznej, przez co świadczenia emeryta mogą być niższe nawet o kilkaset złotych niż w sytuacji, w
której złożyliby wniosek emerytalny w jakimkolwiek innym momencie w roku. Aby mieć pewność, że podejmiemy najkorzystniejszą dla siebie decyzję, najlepiej
udać się do doradcy emerytalnego zatrudnionego w ZUS, który doradzi nam, kiedy powinniśmy złożyć wniosek. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do
końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami konsumenckimi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!

Kiedy dziecko może samodzielnie chodzić do szkoły? Samodzielny powrót ze szkoły naszej pociechy z jednej strony może
poważnie ułatwić domową logistykę, z drugiej zaś wiąże się z pewnym ryzykiem zależnym od wielu czynników —
lokalizacji placówki, odległości do domu, stopnia dojrzałości ucznia, natężenia ruchu w okolicy. Aby odpowiedzieć
na pytanie „kiedy dziecko może samodzielnie wracać ze szkoły?” warto zobaczyć, co na ten temat mówi prawo i
praktyka stosowana w szkołach.

Czy nauczyciel może przytrzymać moje dziecko w świetlicy szkolnej? Samodzielny powrót ze szkoły dziecka warunkuje
kilka czynników – pierwszy to np. prawo o ruchu drogowym regulujące wiek dziecka mogącego samodzielnie poruszać
się po drodze lub chodniku, drugi zaś to praktyka szkół oraz wewnętrzne wytyczne dla nauczycieli znajdujące się np.
w statucie danej placówki dydaktycznej. Nie ma jednej konkretnej wykładni. Nadrzędne wydaje się jednak
rozpoznanie przez rodziców stopnia dojrzałości i odpowiedzialności pociechy.
Powrót dziecka ze Szkoły

Przepisy o samodzielnym powrocie dziecka ze szkoły. Na początek naszej analizy weźmiemy pod uwagę Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie
z artykułem 43 ust. 1 i 3 dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która osiągnęła co najmniej 10 lat. Co ważne, pod
pojęciem „droga” znajdują się także chodniki i przejścia dla pieszych. Z przepisu wyłączone są jedynie strefy zamieszkania (np. uliczki osiedlowe) oraz drogi
wyłącznie przeznaczone dla pieszych. Ustawodawca określił zatem, że dziecko, które nie skończyło siódmego roku życia, nie może samodzielnie iść lub wracać ze
szkoły. Chyba że szkoła, do której uczęszcza nasza pociecha znajduje się na tym samym osiedlu, na którym dziecko mieszka, a droga, którą ma do pokonania jest
ograniczona znakami D-40 i D-41, czyli „strefa zamieszkania” lub C-16 i 16a, czyli „droga wyłącznie dla pieszych”. Warto pamiętać, że granica wieku nie jest
wyrażona rocznikiem urodzenia, a datą oznaczoną co do dnia i miesiąca.

Jaka kara za samodzielne poruszanie się dziecka po chodniku? Zgodnie z Kodeksem wykroczeń: Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru
nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze
nagany. Kara grzywny w tym przypadku może maksymalnie wynieść nawet 5 tys. złotych. Przepis ten, w zależności od okoliczności, dotyczy nie tylko rodziców,
ale także np. nauczycieli w szkole czy przedszkolu, pod których opiekę dziecko zostało powierzone.

Kiedy starsze rodzeństwo może odbierać dziecko ze szkoły? Zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami, prawo dopuszcza powrót ze szkoły
dziecka do lat 7 pod opieką brata lub siostry, którzy ukończyli 10. rok życia.

Czy szkoły mogą nakazać rodzicom odbiór dziecka powyżej 7. roku życia? Prawo swoje, a praktyka swoje. W trosce o bezpieczeństwo
uczniów, wiele szkół w swoich statutach określa, że uczniowie, np. do ukończenia 10. roku życia muszą być odbierani ze szkoły przez osoby pełnoletnie –
rodziców lub inne osoby wskazane w pisemnej zgodzie, np. babcię, dziadka, wujka, ciocię, itd. Granica wieku może być wyższa lub niższa w zależności od
wewnętrznych decyzji podjętych przez radę pedagogiczną i dyrektora danej placówki. Czas między ostatnim dzwonkiem a przybyciem osoby odbierającej dziecko,
uczeń spędza na świetlicy, do której prowadzenia są zobligowane szkoły. Mimo granicy wieku ustalonej w wewnętrznych dokumentach danej placówki istnieją
wyjątki, które pozwalają na samodzielny powrót dzieci powyżej 7. roku życia. Na stronie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
czytamy: W związku z licznymi prośbami z Państwa strony dotyczącymi samodzielnego powrotu dziecka poniżej 10. roku życia, po konsultacji z Radą Rodziców

szkoły informujemy, iż dokonamy stosownych wpisów w Statucie Szkoły i Regulaminie Świetlicy regulujących tę kwestię. Samodzielny powrót dziecka
bezpośrednio po lekcjach lub ze świetlicy możliwy będzie po złożeniu stosowanego oświadczenia przez obojga rodziców. Podobną praktykę ma obecnie
bardzo wiele szkół.

Dojrzałość dziecka a samodzielny powrót ze szkoły. Może się tak zdarzyć, że dziecko, które osiągnęło wiek uprawniający do samodzielnego
powrotu do domu nie jest na tyle dojrzałe i świadome niebezpieczeństw, by rodzice godzili się na taką możliwość. Wówczas mogą oni złożyd dyspozycję u
wychowawcy lub dyrektora szkoły, aby dziecko czekało na świetlicy na przyjazd osób uprawnionych do odbioru. Kluczowa jest tutaj indywidualna ocena rodzica,
czy ich pociecha jest na tyle odpowiedzialna za swoje bezpieczeństwo, by przebyć samodzielnie drogę ze szkoły do domu. Na ten problem w wielu
opracowaniach zwracają uwagę pedagodzy. Wynika to z faktu, że każde dziecko rozwija się indywidualnie we własnym tempie.

Jak przygotować dziecko do samodzielnego powrotu ze szkoły? Aby dziecko mogło samodzielnie wracać

do domu nie wystarczy tradycyjny

klucz na szyi. Ważna jest ocena jego świadomości zagrożeń oraz znajomość drogi, jaką ma do przebycia. Sytuacja komplikuje się w sytuacji, kiedy w grę
wchodzi konieczność przemieszczania się komunikacją miejską. Znany jest przypadek dziewięciolatka, który zgubił się tylko dlatego, że przegapił jedną
stację metra. Warto więc porozmawiać z dzieckiem oraz „próbnie” przebyć z nim drogę, jaką będzie miał na co dzień do pokonania. Istotne jest również
nauczenie go podstawowych zasad ruchu drogowego. Należy także porozmawiać z nim, co powinien zrobić w sytuacji zgubienia się w mieście lub
kontaktów z obcymi proponującymi podwiezienie do domu. Nasza pociecha musi być świadoma wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw.

Obowiązek noszenia odblasków przez dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pieszy poruszający się poza obszarem zabudowanym
po zmierzchu jest zobowiązany do noszenia odblasków. Policjanci często sugerują, że w przypadku dzieci warto ten obowiązek rozszerzyć także na obszar
zabudowany. Dzięki odblaskom dziecko jest lepiej widoczne na drodze, szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, kiedy szybciej robi się ciemno.
Odblaski są powszechnie dostępne, zarówno jako elementy odzieży czy plecaków, jak również w formie bezpłatnych gadżetów rozdawanych przez różne
instytucje. W wielu przypadkach nawet niewielki element może zapobiec nieszczęściu.













Dokumenty i dane osobowe Dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dostęp i zmiana danych osobowych
Kierowcy i pojazdy Prawo jazdy, rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, kary i mandaty, parkowanie
Meldunek i wybory Zameldowanie stałe, zameldowanie czasowe, wymeldowanie, wybory, głosowania
Nieruchomości i środowisko Księgi wieczyste, dom i mieszkanie, podatki i środowisko, geodezja i kartografia
Podatki Podatek od: dochodu, spadku, darowizny i czynności cywilnoprawnych
Pomoc prawna Pomoc dla konsumentów, telefon zaufania, zgłoś przestępstwo lub wykroczenie
Praca i biznes Zatrudnienie, własny biznes, dofinansowania, podatki
Rodzina i małżeństwo Dziecko, świadczenia dla dzieci , małżeństwo, rodzina, problemy rodzinne
Wojsko i bezpieczeństwo Służba wojskowa, weteran, bezpieczeństwo, telefony zaufania
Wyjazdy i wypoczynek Ubezpieczenie, wyjazd w kraju, wyjazd za granicę, wyjazd dzieci
Zasiłki i pomoc finansowa Pomoc na dziecko, pomoc na mieszkanie, trudna sytuacja, zasiłki zdrowotne

Nie możesz znaleźć interesującej Cię usługi? Poszukaj informacji na innych stronach lub
zadzwoń na infolinię: +48 222 500 115 w dni robocze w godzinach 800-1600.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko. Zobacz, jak wnioskować o ekstra pieniądze.
Zamknęli szkołę i przedszkole twoim dzieciom? Nie wiesz, jak zapewnić im opiekę? Nie martw
się, specustawa koronawirusowa daje ci pewne możliwości.
W takiej sytuacji rodzicom przysługuje dodatkowe wolne od pracy. Te dni nie wliczają się też do
obowiązujących limitów. Wniosek o zasiłek można złożyć w ZUS lub za pomocą Platformy Usług
Elektronicznych ZUS (własną działalność). Jeśli wypłatą zasiłków zajmuje się pracodawca
(umowa o prace, zlecenie), wystarczy w kadrach złożyć wniosek na formularzu Z-15A.
Przypomnijmy, że zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Oblicza się go za
każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem, także za dni wolne od pracy. Podstawą do
naliczania jest przeciętna pensja z ostatnich 12 miesięcy. Najłatwiej więc odjąć od ostatniej
pensji 20 proc. jeśli oczywiście na zwolnieniu przebywamy miesiąc.
Nowe prawo obowiązuje od 8 marca i opisuje rozwiązania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. To w nim zmieniono zasady przyznawania zasiłku
opiekuńczego w przypadku zamknięcia placówek edukacyjnych. Jak to wygląda teraz?
Na zasiłek mogą liczyć płacący składki ZUS, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w przypadku
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, a także w
przypadku choroby niani, z którą rodzice mają zawartą umowę lub dziennego opiekuna.:
https://www.money.pl/gospodarka/zasilek-opiekunczy-na-dziecko-zobacz-jak-wnioskowac-o-ekstra-pieniadze6487349971728513a.html

