
 

REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE- ZIMA 2023  

w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi 

 

   INFORMACJE OGÓLNE  

 1. Szkoła Podstawowa nr 110 w Łodzi  w terminie od 16 stycznia 2023 r.   

do 27 stycznia 2023r (od poniedziałku do piątku)  organizuje półkolonie ,,Zima 2023 ‘’ dla 

uczniów klas I-VI szkoły podstawowej zamieszkałych na terenie miasta Łodzi. 

2. Półkolonie zostaną zorganizowane dla 2 grup – 30 dzieci.   

3. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00  

w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 110, ul, Zamknięta 3  

4.  Informację o naborze wywiesza się na tablicy informacyjnej w budynku szkoły i informuje 

poprzez stronę internetową szkoły oraz dziennik elektroniczny. 

 

 Kryteria przyjmowania dzieci na półkolonie : 

1. Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej wypoczynku  

i wniesienie opłaty za turnus i zapisanie uczestnika na cały turnus. 

2. W przypadku zapisu ucznia na jeden tydzień jest on umieszczany na liście rezerwowej. 

3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu ucznia na półkolonie decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

4. Po wyczerpaniu miejsc tworzy się listę rezerwową chętnych do uczestnictwa  

w wypoczynku. 

5. W  przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanego uczestnika przyjmuje się na 

wolne miejsce kolejną osobę z listy rezerwowej i tylko w takim przypadku istnieje 

możliwość zwrotu wpłaty.  

Pierwszeństwa w naborze mają dzieci zgłoszone na okres 2 tygodni półkolonii. 

 

W programie:    

 zajęcia ruchowo-rekreacyjne  , 

 warsztaty o różnej tematyce (artystyczno-manualne, sportowe) , 

 zabawy i gry rekreacyjne   , 

 wycieczki  

Cele i założenia: 

 aktywny wypoczynek dzieci podczas ferii   

 nauka samodzielności i współistnienia w grupie    

 rozwijanie zainteresowań poznawczych    

 rozwijanie umiejętności artystycznych  



 

        Opłata rodziców za pobyt dziecka: 20 zł/  jeden dzień pobytu 

  Opłata za turnus – 200 zł 

PROSIMY OSOBY ZAKWALIFIKOWANE O DOKONYWANIE WPŁAT  

OD 3  STYCZNIA 2023r 

ZAPISY: 

Ilość miejsc ograniczona! Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły  

od 3 stycznia do 4 stycznia 2023r. Przy rekrutacji będą wydawane karty kwalifikacyjne.  

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszenia telefonicznego, a następnie dostarczenie 

przez osoby zakwalifikowane poprawnie wypełnionej karty kwalifikacyjnej wraz z 

potwierdzeniem wniesionej opłaty. 

Harmonogram zapisów: 

 03-04 stycznia 2023r – przyjęcie zgłoszenia w sekretariacie szkoły w godz. 8.00-15.00. 

Przy rekrutacji będą wydawane karty kwalifikacyjne. 

 5 stycznia 2023r - do godz. 15.00 dostarczenie poprawnie wypełnionych kart 

kwalifikacyjnych wraz z potwierdzeniem dokonanej wpłaty,. 

 9 stycznia 2023r – 12:00 wywieszenie na drzwiach wejściowych do szkoły -list dzieci 

przyjętych,  

11 stycznia 2023 o godzinie 16.30- Spotkanie uczestników wraz z rodzicami, przedstawienie 

planu zajęć, omówienie spraw dotyczących zajęć, przydział opiekunów, podział na grupy, 

zapoznanie z  programem i regulaminem półkolonii. 

 16 stycznia 2023r - 7:00 rozpoczęcie półkolonii. 

 

 

UWAGA  

Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników półkolonii jest podpisanie regulaminu 

półkolonii, złożenie w szkole do 5 stycznia 2023r. do godz. 15:00 poprawnie wypełnionej 

karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku wraz z potwierdzeniem wpłaty -  

w wysokości 200 zł za dwa tygodnie półkolonii, - na wskazany numer konta: 

 65 1240 1037 1111 0011 0912 6613  

z wpisaniem w tytule: półkolonie letnie, termin, nazwisko i imię dziecka, klasa / nr szkoły.  



PROSIMY OSOBY ZAKALIFIKOWANE O DOKONYWANIE WPŁAT  

OD 3 STYCZNIA 2023r 

Jeżeli dziecko zostanie zakwalifikowane, ale nie zostanie dostarczona karta zapisu wraz 

z potwierdzoną wpłatą, uznajemy, że nastąpiła rezygnacja z miejsca. Na to miejsce 

zostanie przyjęte nowe dziecko z listy rezerwowej. 

1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie (zgodnie z regulaminem rekrutacji)  

lub umieszczeniu na liście rezerwowej  będzie dostępna dla rodziców  

od 09 stycznia 2023r 

 2. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników półkolonii jest złożenie w sekretariacie 

szkoły wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, podpisanie regulaminu 

półkolonii oraz dokonanie wpłaty. 

3.Termin zapisu jest ostateczny .Niezłożenie karty uczestnictwa i brak wpłaty w terminie 

skutkuje nieprzyjęciem dziecka na półkolonie . 

 4. Rekrutacji  dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez  dyrektora 

szkoły.   

5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową. 

 6 Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w półkolonii : 

W przypadku gdy: 

 rezygnacja została zgłoszona co najmniej na trzy  dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia półkolonii. Rodzic ( opiekun prawny) jest zobowiązany do złożenia 

pisemnej rezygnacji. Wpłacona kwota będzie wypłacona w całości w ciągu 3 dniach od 

złożenia wniosku , 

 w pozostałych przypadkach zwrot kosztów  nastąpi po znalezieniu zastępstwa ( lista 

rezerwowa, 

 pojedyncze nieobecności w trakcie trwania półkolonii należy zgłaszać telefonicznie do 

sekretariatu szkoły  do godz. 8.30 w danym dniu. W takich przypadkach koszty nie 

będą zwracane . 

   

Przy rekrutacji nie ma trybu odwoławczego . 

 

 


