
PÓŁKOLONIE W ZSP NR 15 WROCŁAW  – ZAPISY  

Miejsce:  ZSP NR 15 UL. Stanisławowska 38-44 

Termin : I turnus: od 4 lipca do 8 lipca 2022r. godz. 9.00 – 15.00 

II turnus od 11 lipca do 15 lipca 2022r. godz. 9.00 – 15.00 
   

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 prowadzone w następujących obiektach: budynek ZSP nr 15, ul. Stanisławowska 38-44 (dodatkowo 

wycieczki poza teren szkoły) 

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. Każdego dnia planowane jest  wyjście w przestrzeń miasta lub też wycieczkę poza miasto. 
 

2. Zapisy:  
Na półkolonie przyjmowani są uczniowie według kolejności zgłoszeń.  

Liczba grup (zgodnie ze zgłoszeniem do Urzędu Miasta) :  I turnus – 12 grup; II turnus - 6 grup  

W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie SP nr 25. W razie wolnych miejsc przyjmowane będą dzieci spoza 

szkoły. 

 Zasady zapisu dziecka na półkolonię: 

 

- należy pobrać kartę uczestnika ze strony internetowej SP 25 (załącznik, Turnus I lub Turnus II – w przypadku zapisu 

dziecka na dwa turnusy, należy uzupełnić dwie karty), a następnie wypełnioną złożyć w kancelarii szkoły w dniach od 

30 maja  do 7  czerwca  2022r. w godz. pracy kancelarii szkoły od godz. 7.00 do 15.00   

 

I tura REKRUTACJI TRWA W DNIACH:  od 30 maja  do 7  czerwca  2022r.  

–  liczba miejsc jest ograniczona.   

- można zapisać dziecko na dwa turnusy, wtedy na każdy należy wypełnić osobną kartę i dokonać podwójnej wpłaty 

(program zajęć może być podobny w każdym turnusie). 

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

kwalifikacyjnej  (pod uwagę będzie brana data i godzina wpływu kart do kancelarii ) 

 

- Uczestnicy, którzy nie zakwalifikują się na półkolonię, zostaną zapisani na listę rezerwową i  otrzymają taką 

informację do 10 czerwca  2022r.  

- 10 czerwca na stronie szkoły wpisany będzie też numer konta na które należy dokonać wpłaty - w terminie do 15 

czerwca 2022r   (jeden turnus - 200zł. wpłaty dla rodzica) – 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. 

 

ORGANIZACJA PÓŁKOLONII ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI  GIS, MZ i MEN OBOWIĄZUJĄCYMI 

ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W 2022r. 

 

   Katarzyna Kasprzykowska  

Wicedyrektor SP nr 25 w ZSP nr 15 


