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ZASADY REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH 

 

 

1. Półkolonie zimowe w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza odbędą się                        

pierwszy tygodniu ferii w dniach 4.01-5.01.2021 r. oraz 7.01.-08.01.2021 r. dla 

uczniów klas I – IV. 

 

2. Półkolonie przeznaczone są dla uczniów naszej Szkoły. Liczba miejsc – 36 dzieci. 

 

3. Udział w półkoloniach jest bezpłatny. 

 

4. Nabór na półkolonie trwać będzie od 15.12. do 17.12.2020r. Krótki termin naboru 

wynika z konieczności spełnienia przez placówkę wymogów formalnych związanych 

z organizacją wypoczynku na jej terenie. 

 

5. Zapisów na półkolonie można dokonywać osobiście w Szkole w godzinach od 8.00        

do 15.00 lub przesłać skan dokumentów na adres e-mail Szkoły: 

szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl 

 

6. Zapisy odbywać się będą do 17.12.2020 r. do godziny 15.00. Rodzice/opiekunowie 

prawni mogą zapisać tylko swoje dziecko, którym się opiekują. 

 

7. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku mają dzieci pochodzące z rodzin 

żyjących w trudnych warunkach materialnych, z rodzin wielodzietnych, obojga 

pracujących rodziców, rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko/dzieci, 

objętych pieczą zastępczą, a także dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku               

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

8. Sytuacje szczególne będą rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną. 

 

9. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu ucznia na półkolonie decyduje 

kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem preferencji ( punkt 7). 

 

10. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu wyczerpania liczby 

miejsc, zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. 

 

11. Rezygnacja z udziału w półkolonii może zostać złożona najpóźniej na 7 dni przed jej 

rozpoczęciem, koniecznie w formie pisemnej. W takim przypadku rodzic/opiekun 

dziecka może przenieść uprawnienie do udziału w półkolonii na innego ucznia 

spełniającego warunki udziału określone w niniejszym regulaminie. Przeniesienie tego 

uprawnienia musi zostać pisemnie uzgodnione ze Szkołą (Komisją Rekrutacyjną).  
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12. Jeżeli rodzic/prawny opiekun zrezygnuje z uczestnictwa dziecka w półkoloniach, 

zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy 

rezerwowej. 

 

13. Warunki uczestnictwa dziecka w półkoloniach: - wypełnienie zgody, karty 

kwalifikacyjnej oraz oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji 

regulaminu półkolonii i dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów 

organizatorom półkolonii do 16 grudnia, do godziny 12:00.  

 

14. Dzieci biorące udział w półkoloniach mogą korzystać z posiłków (obiadów), których 

koszty pokrywają rodzice/prawni opiekunowie.  

 

15. Przez komisję rekrutacyjną rozpatrywane będą kompletne dokumenty. Braki danych       

w dokumentach są równoznaczne odrzuceniem dokumentów na etapie rekrutacji i nie 

będą rozpatrywane przez komisję. 

 

16. Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka na półkolonie. 

 

17. Lista dzieci przyjętych na półkolonie będzie podana do publicznej wiadomości                       

w poniedziałek 21 grudnia 2020 r. o godz. 12.00, przy wejściu głównym do Szkoły. 

Można będzie w tej sprawie uzyskać także informację telefonicznie dzwoniąc do 

sekretariatu szkoły – nr tel. 12 270 50 40. 

 

18. Zajęcia w czasie półkolonii odbywać się będą w dniach poniedziałek – wtorek, 

czwartek - piątek, w godzinach od 9.00 do 14.00. Godzina prowadzenia zajęć została 

dostosowana do możliwości organizacyjnych i kadrowych Szkoły. 

 

19. Szczegółowy harmonogram i program półkolonii zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej Szkoły w terminie do 28 grudnia 2020r. 

 

20. Rekrutację przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 

 

21. Regulamin półkolonii w celu zapoznania się z nim zostanie umieszczony na stronie 

internetowej szkoły. 

 

 

 


