INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
DOTYCZĄCE REKRUTACJI DZIECI
DO UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 IM. A. MICKIEWICZA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
1. W Szkole Podstawowej nr 8 w dniach od 03.07.2017r. do 14.07.2017r. organizowane będą
półkolonie. Liczba miejsc: 45 ( 3 grupy po 15 uczestników).
2. Rekrutacji dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
- przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej, wicedyrektor - p. Agnieszka Kusz
- członek Komisji Rekrutacyjnej, kierownik świetlicy szkolnej – p. Mariola Zwierzchowska
- członek Komisji Rekrutacyjnej, pedagog - p. Joanna Tłustochowicz,
3. Komisja, w oparciu o „Regulamin dotyczący rekrutacji dzieci do uczestnictwa w półkoloniach”,
w pierwszej kolejności do udziału w półkoloniach zakwalifikuje uczniów uczęszczających do klas
I – III, pochodzących z rodzin w których:
- jest trudna sytuacji materialna, życiowa;
- rodzice pracują zarobkowo i oczekują wsparcia szkoły w opiece nad dziećmi;
- dzieci korzystają z opieki świetlicy szkolnej.
4. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest terminowe złożenie przez rodziców wypełnionego
formularza: deklaracji uczestnictwa w półkoloniach i karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku
/wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego do dnia
13.06.2017r /wtorek/ do godz.15.30/.
Karty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
- Wpisu do karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku

może dokonać pielęgniarka szkolna

w godzinach pracy /za okazaniem książeczki zdrowia dziecka/.
5. Deklaracje uczestnictwa w półkoloniach i karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku są dostępne
w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.30
6. W dniu 14.06.2017r. o godz. 10.00 Komisja Rekrutacyjna zamieści na szkolnej tablicy ogłoszeń
wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach i listę rezerwową.
7. W przypadku zgłoszenia przez rodzica nieobecności dziecka kierownik półkolonii zaproponuje
uczestnictwo w półkoloniach rodzicowi dziecka - z listy rezerwowej.
8. Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów zakwalifikowanych na półkolonie i z listy
rezerwowej odbędzie się w dniu 19.06.2017r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej.
Obecność obowiązkowa.

