
INFORMACJE OGÓLNE O WROCŁAWSKICH 

WIELOKUTUROWYCH PÓŁKOLONIACH  

Miejsce:  ZSP NR 15 UL. Stanisławowska 38-44 

Termin :od 2 lipca do 20 lipca 2018r. godz. 8.00 – 16.00 

Turnusy:   I turnus od 2 do 6 lipca 2018r. 

                  II turnus od 9 do 13 lipca 2018r.   

                   III turnus od 16 do 20 lipca 2018r. 

 Organizacja półkolonii: 
1. Półkolonia  zapewnia wypoczynek dla dzieci  polskojęzycznych zamieszkujących na terenie miasta Wrocławia oraz  

dla dzieci obcojęzycznych . 

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.  

Przewiduje się zajęcia integracyjne, językowe ze znajomości polskiej kultury oraz zwyczajów dla dzieci 

obcojęzycznych. 

2. Uczestnikami wypoczynku są: dzieci  w wieku od 6 do 12 lat 

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. Plan będzie również dostępny na 

stronie Internetowej szkoły przed rozpoczęciem półkolonii. 

6. Uczestnicy nie otrzymują wyżywienia.  

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

rozporządzeniem. 

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

9.Zapisy:  
1)  Na półkolonie przyjmowani są uczniowie według kolejności zgłoszeń.  

Na  wypoczynek zostaną zapisane również  dzieci obcojęzyczne. 

Liczba dzieci polskojęzycznych i obcojęzycznych (zgodnie ze zgłoszeniem do Urzędu Miasta) : 

I turnus – 9 grup po 15 osób 

 - 63 miejsca dla dzieci obcojęzycznych (po 7 w każdej z grup) 

 - 72 miejsca dla dzieci polskojęzycznych (po 8 w każdej z grup) 

II turnus – 9 grup po 15 osób 

 - 63 miejsca dla dzieci obcojęzycznych (po 7 w każdej z grup) 

 - 72 miejsca dla dzieci polskojęzycznych (po 8 w każdej z grup) 

III  turnus – 4 grupy po 15 osób 

 - 21 miejsc dla dzieci obcojęzycznych (po 7 w każdej z grup) 

 - 24  miejsca dla dzieci polskojęzycznych (po 8 w każdej z grup) 

 

 

2) Zasady zapisu dziecka na półkolonię: 

 

- należy pobrać kartę uczestnika ze strony internetowej SP 25 (załącznik) , a następnie wypełnioną złożyć w 

sekretariacie szkoły w terminie do 24 maja 2018r. –  liczba miejsc jest ograniczona,  



 

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

 

TERMINY:     I turnus od 2 do 6 lipca 2018r. 

                        II turnus od 9 do 13 lipca 2018r.   

                        III turnus od 16 do 20 lipca 2018r. 

 

 - o zakwalifikowaniu uczestnika na półkolonię decyduje kolejność złożenia i prawidłowość wypełnienia karty 

kwalifikacyjnej w sekretariacie SP25 ul. Stanisławowska 38-44 Wrocław w godzinach pracy sekretariatu:    

Poniedziałek 8:00 - 11:00 

Wtorek 12:30 - 15:30 

Środa - nieczynny 

Czwartek 8:00 - 11:00 

Piątek 8:00 - 11:00; 

 

- 29 maja 2018r.  zostanie ogłoszona na terenieszkoły lista przyjętych uczestników oraz numer konta na które należy 

dokonać wpłaty w terminie do 4 czerwca 2018r   (I turnus 60 zł.; II turnus – 60 zł.; III turnus 45 zł. ) – decyduje data 

wpływu na konto. 

 

- PROSZĘ PRZESTRZEGAĆ USTALONYCH TERMINÓW - W razie  braku  wpłaty w wyznaczonym terminie, dziecko 

zostanie skreślone z listy przyjętych i na jego miejsce zostanie przyjęty uczestnik z listy rezerwowej. 

 

 

           Katarzyna Kasprzykowska 


