DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH
/dane z oświadczenia będą rozpatrywane w toku postępowania rekrutacyjnego/
W terminie od 24.06.2019r. do 05.07.2019r. planowane jest zorganizowanie bezpłatnych półkolonii letnich dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Dąbrowie Górniczej.
Deklaruję/deklarujemy udział naszego dziecka………………………………………kl……..
imię, nazwisko ucznia
w półkoloniach letnich.
Oświadczamy, że /właściwe podkreślić/:


Nasza sytuacja bytowa jest trudna i oczekujemy wsparcia ze strony szkoły poprzez udział dziecka w tej
formie wypoczynku



Pracujemy zarobkowo, więc oczekujemy wsparcia szkoły w opiece nad dzieckiem poprzez udział
w półkoloniach letnich



Dziecko korzysta z pomocy świetlicy szkolnej



Inne………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………

podpisy rodziców
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Ważne daty:
05.06.2019r. do godz. 15.30 - złożenie deklaracji wraz z kartą kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku
w sekretariacie szkoły /warunek wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym/
06.06.2019r.– ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i listy rezerwowej
Uwagi:
W rekrutacji mogą brać udział uczniowie z klas I-IV.
Regulamin dotyczący rekrutacji dzieci do uczestnictwa w półkoloniach wraz z informacjami szczegółowymi tablica informacyjna dla rodziców, strona internetowa szkoły.
Uczestnicy zakwalifikowani na półkolonie i na listę rezerwową otrzymają pisemne informacje na temat
harmonogramu i programu półkolonii.
Szczegółowych informacji udziela kierownik półkolonii p. Izabela Bednarska i pedagog szkolny p. Joanna
Tłustochowicz.
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