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REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE 2019
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 120
im. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁODZI
1. Nabór na półkolonie zimowe rozpoczyna się 15.01.2019 r. i będzie trwał do
wyczerpania miejsc.
2. Karty kwalifikacyjne wydawane będą w sekretariacie szkoły w godzinach pracy
sekretariatu.
3. Na półkolonie zimowe zostanie zakwalifikowanych jednorazowo 15 uczniów do jednej
grupy. Szkoła dysponuje dwoma grupami, czyli może przyjąć na półkolonie 30 osób.
4. Na półkolonie nie są przyjmowane dzieci uczęszczające do przedszkola.
5. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci zgłoszone na okres dwóch tygodni.
6. Rekrutacji uczniów do uczestnictwa w półkolonii dokonuje Komisja powołana przez
dyrektora szkoły w składzie:
a) wicedyrektor szkoły – przewodniczący
b) pedagog szkoły – członek komisji
c) starszy referent – członek komisji
7. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie wypełnionej przez rodziców
Karty Kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii wraz z załączoną kopią przelewu
bankowego będącego potwierdzeniem opłaty za udział w półkoloniach w następującej
wysokości:
 50 zł za jeden tydzień
 100 zł za całość
na wskazany poniżej numer konta:

13 1560 0013 2028 0025 0665 0006
z wpisaniem w tytule przelewu: Półkolonie zimowe – nazwisko i imię dziecka
Nie ma możliwości dokonywania wpłat gotówką.
8. Komisja sporządza protokół uwzględniający wykaz uczniów zakwalifikowanych do
uczestnictwa w półkoloniach oraz tzw. „listę rezerwową”.
9. W przypadku zgłoszenia przez rodzica rezygnacji zakwalifikowanego dziecka z udziału
w półkoloniach, przewodniczący komisji rekrutacyjnej proponuje uczestnictwo
w półkoloniach uczniowi z rezerwowej listy.
10. Zwrot poniesionych kosztów będzie możliwy w przypadku zgłoszenia przez rodzica
rezygnacji najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem półkolonii.
11. W pozostałych przypadkach zwrot kosztów uczestnictwa w półkolonii nastąpi po
znalezieniu zastępstwa ( uczeń z listy rezerwowej).
12. Pojedyncze nieobecności w czasie trwania półkolonii należy zgłaszać telefonicznie do
sekretariatu szkoły do godziny 8.15 w danym dniu. W takich przypadkach koszty nie
będą zwracane.

