
Regulamin rekrutacji na półkolonię  

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak  

w Oświęcimiu 
1. Dziecko będzie mogło skorzystać z półkolonii tylko w jednej placówce (półkolonię 

organizują następujące szkoły: SP nr 7– od 29 czerwca do 10 lipca; SP nr 8 – od 13 

do 24 lipca; SP nr 11 – od 27 lipca do 7 sierpnia; SP nr 3 – od 10 do 21 sierpnia). 

2. W półkolonii organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Zofii Kossak  

w Oświęcimiu w terminie 20.06- 10.07.2020r. może uczestniczyć maksymalnie  

36 dzieci. 

3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci, które zamieszkują na terenie miasta 

Oświęcim lub uczęszczają do szkół miejskich. 

4. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest złożenie w wyznaczonych terminach 

wypełnionych przez rodziców lub prawnych opiekunów dokumentów: 

1) karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii wraz z oświadczeniem rodziców/ 

prawnych opiekunów o zatrudnieniu w terminie 9.06- 19.06.2020r.; 

2) załączników do „Procedury bezpieczeństwa uczestników półkolonii i pracowników 

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu w okresie trwania 

pandemii COVID-19” najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii. 

5. W procesie rekrutacji brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

1) w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzice pracują; 

2) uczniowie uczęszczający do klas I- III; 

3) dzieci uczęszczające do szkoły, w której odbywa się półkolonia; 

4) w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca brana będzie pod uwagę kolejność 

zgłoszeń (złożenie w terminie poprawnie wypełnionej karty i oświadczenia). 

6. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na zajęcia z powodu  wyczerpania liczby 

miejsc zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. 

7. Ostateczną decyzję o uczestnictwie dziecka w półkolonii podejmie dyrektor szkoły,  

w której się ona odbywa. 

8. Opłata za półkolonię musi zostać uiszczona w dniach 22- 23.06.2020r. w sekretariacie 

szkoły. Brak opłaty w tym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników. 

9. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa uczestników półkolonii i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii 

Kossak w Oświęcimiu w okresie trwania pandemii COVID-19 i dostarczenie do szkoły 

wypełnionych załączników do w/w procedury najpóźniej w dniu rozpoczęcia półkolonii. 

 


