
 

 

 

Zasady rekrutacji na AKCJĘ LATO 

w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce 

24.06.2019r. –19.07.2019r. 
 

1. AKCJA LATO w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce odbędzie się  

w okresie:                                                                                                                                                                

I turnus od 24.06.19  do 28.06.19                                                                                                                           

II turnus od 01.07.19 do  05.07.19                                                                                                                       

III turnus od 08.07.19 do 12.07.19                                                                                                                   

IV turnus od 15.07.19 do 19.07.19 

2. Przewidziany jest limit miejsc na AKCJĘ LATO:                              

I turnus: 75 uczniów z klas 1-5 

II turnus: 45 uczniów z klas 1-5 

III turnus 45 uczniów z klas 1-5 

IV turnus 30 uczniów z klas 1-5 

3. Całkowity koszt pobytu dziecka na AKCJI LATO wynosi 145 zł i obejmuje m.in.: zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze i min. 2 wycieczki wyjazdowe i 5 obiadów jednodaniowych. 

4. Nabór na AKCJĘ LATO trwać będzie w dniach od 27.05.2019r. do 31.05.2019r. w administracji szkoły 

w godzinach pracy administracji.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zapisać tylko swoje dziecko lub dziecko, którym się opiekują.  

6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu na AKCJĘ LATO decyduje kolejność zgłoszeń.  

7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na AKCJĘ LATO z powodu wyczerpania liczby miejsc, 

zostaną wpisane na listę rezerwową.  

8. W przypadku rezygnacji, zwalniane miejsca będą zajmowały dzieci wpisane na listę rezerwową wg 

kolejności zgłoszeń.  

9. Warunki uczestnictwa dziecka w AKCJI LATO:  

 zapisanie dziecka na listę zgłoszeń osobiście w sekretariacie szkoły oraz wypełnienie i podpisanie 

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji regulaminu AKCJI LATO (do pobrania  

w portierni i na stronie internetowej szkoły). 

 uiszczenie opłaty za udział dziecka w półkoloniach na konto Szkoły Podstawowej im. Kawalerów 

Orderu Uśmiechu w Dąbrówce: 88 9043 1012 2012 0058 5868 0001 i dostarczenie potwierdzenia 

wpłaty do 07.06.2019r. do administracji szkoły. 

10. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie dopełni wyżej wymienionych formalności w wyznaczonym terminie, 

będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka w AKCJI LATO i zwolnione w ten 

sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy rezerwowej.  



11. W przypadku rezygnacji, zwrot pieniędzy będzie możliwy tylko w sytuacji zgłoszenia się innego 

kandydata na wolne miejsce. 

12. Zajęcia w czasie AKCJI LATO odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.  


