
Regulamin rekrutacji uczestników wypoczynku zimowego 

w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi 

 

 

Wypoczynek dla dzieci w formie półkolonii w szkole organizowany jest na podstawie art. 

92c. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 

2197)  

1. Zasady niniejsze dotyczą rekrutacji do udziału w półkoloniach zimowych, 

współfinansowanych przez Urząd Miasta Łodzi, organizowanych przez Szkołę 

Podstawową nr 184 w Łodzi.  

2. Na półkolonie zostanie zakwalifikowanych jednorazowo 60 uczniów z łódzkich szkół 

w wieku 7–12 lat z podziałem na dwa tygodnie, z czego:  

a. w I tygodniu zakwalifikowanych zostanie 60 dzieci;  

b. w II tygodniu zakwalifikowanych zostanie 60 dzieci;  

c. dziecko może korzystać z wypoczynku podczas jednego lub dwóch tygodni.  

3. O udział w półkoloniach mogą ubiegać się rodzice uczniów mieszkających w Łodzi.  

4. Każdy rodzic lub wskazana przez niego osoba pobiera 1 kartę dla 1 uczestnika.  

5. Ogłoszenie o naborze zostanie opublikowane na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 184 w Łodzi oraz poprzez dziennik elektroniczny. 

6.  Osoby zainteresowane udziałem dziecka w półkoloniach zapisują osobiście dziecko 

w sekretariacie szkoły od 10.12.2019r. od godz. 8.00 do 16.00 i w pozostałe dni 

w godzinach pracy sekretariatu aż do wyczerpania miejsc.  

7. O zakwalifikowaniu do wypoczynku w formie półkolonii decyduje kolejność 

zgłoszenia. 

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

w wypoczynku i w przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanego uczestnika 

przyjmuje się na wolne miejsce wg kolejności zgłoszeń.  

9. W przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych niż miejsc pierwszeństwo będą 

miały dzieci z klas I – III obojga pracujących rodziców.  

10. Odpłatność za każdy dzień wynosi 15 zł, czyli za tydzień 75 zł, za dwa tygodnie 150 

zł. 

11. Zwrotu wypełnionych kart kwalifikacyjnych należy dokonać do dnia 16 grudnia 

2019r. w godzinach pracy sekretariatu.  

12. Wpłaty przyjmowane będą po 1 stycznia 2020r. wyłącznie na konto szkoły. Numer 

konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych. . 

13. Zwrot opłaty za turnus może nastąpić jedynie w przypadku choroby dziecka, pod 

warunkiem niezwłocznego zgłoszenia nieobecności i dostarczenia zaświadczenia 

lekarskiego. Pojedyncze nieobecności dziecka na półkoloniach nie podlegają 

rozliczeniu finansowemu.  

14. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na półkonie będzie dostępna w sekretariacie 

szkoły po sprawdzeniu dokonania wpłaty i złożeniu wszystkich dokumentów 


