
INFORMACJE OGÓLNE O PÓŁKOLONIACH  

Miejsce:  ZSP NR 15 UL. Stanisławowska 38-44 

Termin :od 1 lipca do 12 lipca 2019r. godz. 8.00 – 16.00 

Turnusy:   I turnus od 1 do 5 lipca 2019r. 

                  II turnus od 8 do 12  lipca 2018r.   

1. Organizacja półkolonii: 
1. Półkolonia  zapewnia wypoczynek dla dzieci  w wieku szkolnym. 

Wypoczynek  polega na organizacji zajęć plastycznych, muzycznych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, 

warsztatów oraz wycieczek dydaktyczno – rekreacyjnych na terenie miasta Wrocławia i poza miasto – według planu.  

2. Uczestnikami wypoczynku są: dzieci  w wieku szkolnym  (uczęszczające i zapisane do szkoły podstawowej). 

3. Zajęcia   będą prowadzona w następujących obiektach: budynek ZSP nr 15, ul. Stanisławowska 38-44 

4. Organizatorem wypoczynku jest ZSP NR 15. 

5. Plan zajęć sporządzany jest przez osoby przygotowujące ofertę  i zawiera program rekreacyjno – edukacyjny na 

czas trwania wypoczynku . Plan ten zostanie podany do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć i o 

wszelkich zmianach w programie uczestnicy będą informowani przez Opiekunów.  

6. Każdego dnia uczestnicy otrzymują suchy prowiant . 

7. Kierownik  jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje zgodne z obowiązującym 

rozporządzeniem. 

8. Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne obowiązującym rozporządzeniem.. 

2. Zapisy: - rekrutacja trwa – są jeszcze wolne miejsca 
1 Zasady zapisu dziecka na półkolonię: 

Liczba grup.(zgodnie ze zgłoszeniem do Urzędu Miasta) : 

I turnus – 12 grup  

II turnus – 9 grup  

Koszt jednego turnusu:  130 zł 

-Należy pobrać kartę uczestnika z kancelarii szkoły  w SP nr 25 ul Stanisławowska 38-44 (parter, obok  głównego 

wejścia)  ,  a następnie wypełnioną złożyć  u wychowawcy w  terminie do 15 czerwca 2019r.  wraz załączonym 

wydrukowanym  potwierdzeniem wpłaty  –  liczba miejsc jest ograniczona 

Uczniowie spoza szkoły składają karty w pok. 104 u wicedyrektora Katarzyny Kasprzykowskiej 

 

NR konta: 06  1020  5226  0000  6502  0416 4323 

w tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko,   Turnus I   lub   Turnus II 

- na każdy turnus należy złożyć osobno wypełnioną kartę dla jednego uczestnika 

 

TERMINY turnusów :     I turnus od 1 do 5 lipca 2019r. 

                          II turnus od 8 do 12 lipca 2019r.   

 

 - o zakwalifikowaniu uczestnika na półkolonię decyduje złożenie u wychowawcy i prawidłowość wypełnienia karty 

kwalifikacyjnej   SP25 oraz wpłata na konto szkoły  ul. Stanisławowska 38-44 Wrocław  

 

 

 

Wicedyrektor:    Katarzyna Kasprzykowska 


