
REGULAMIN REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE LETNIE 2019 

ORGANIZOWANE 

 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie  
   

I. INFORMACJE OGÓLNE  

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w terminie od 15  lipca do 26 lipca 

2019 r. organizuje półkolonie letnie dla uczniów klas I, II, III szkół podstawowych  

z terenu Gminy Kleszczów. 

2. Półkolonie zostaną zorganizowane dla 6 grup – w każdej do 15 uczniów.  

3. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00  

w siedzibie szkoły i na terenie kompleksu Solpark. 

4. Gwarantujemy miłą i profesjonalną opiekę wykwalifikowanych pedagogów, drugie 

śniadanie, obiad i podwieczorek. 

 

II. ZASADY REKRUTACJI 

Na półkolonie zimowe przyjmowane będą dzieci: 

1. mieszkające na terenie Gminy Kleszczów 

2. klas I-III (w przypadku dużej liczby zgłoszeń najpierw przyjęte zostaną dzieci 

najmłodsze – z klas pierwszych, następnie kolejno – drugich i trzecich) ze szkół 

podstawowych w Łękińsku i Kleszczowie 

3. z rodzin niepełnych 

4. z rodzin wielodzietnych 

5. których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują zawodowo 

6. pochodzące z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 

III. W programie: 
1. zajęcia ruchowo-rekreacyjne 

2. warsztaty o różnej tematyce (artystyczno-manualne, sportowe) 

3. zabawy i gry rekreacyjne 

4. wycieczki jednodniowe 

5. projekcje filmów, zajęcia biblioteczne, gry komputerowe 

  

IV. Cele i założenia: 
1. aktywny wypoczynek dzieci podczas ferii letnich 

2. nauka samodzielności i współistnienia w grupie 

3. rozwijanie zainteresowań poznawczych 

4. rozwijanie umiejętności artystycznych 

  

Cena za turnus – 200 zł, dzieci, których rodzice posiadają Kartę Dużej Rodziny – 100 zł.  

 

ZAPISY: 

1. Zapisy na półkolonie będzie można dokonać w sekretariacie Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie, ul. Sportowa 8 od 21 maja 2018 r. do 31 maja 

2019 r. w godz. 8.00 – 15.00. 

2. Warunkiem wpisania dziecka na listę uczestników półkolonii jest złożenie  

w sekretariacie szkoły wypełnionej karty kwalifikacyjnej- załącznik nr 1 - uczestnika 

wypoczynku, podpisanie regulaminu półkolonii oraz dokonanie wpłaty. 

3. Rekrutacji  dzieci do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez  

dyrektora szkoły.  



4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową. 

5. Informacja o zakwalifikowaniu dzieci do uczestnictwa oraz lista rezerwowa dostępna 

będzie w sekretariacie szkoły w dniu 5 czerwca 2019 r.  

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z półkolonii, zwalniane miejsca będą mogły 

zająć dzieci wpisane na listę rezerwową według kolejności zgłoszeń.  

7. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do wypełnienia karty 

kwalifikacyjnej w podanym terminie i przedłożenia wymaganych dokumentów.  

VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA:  

1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący 

Komisji Rekrutacyjnej.  

2. Od decyzji przewodniczącego rodzice mogą odwoływać się do dyrektora szkoły.  

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.  

 

VII. KLAUZURA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

1. W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania 

Pani/Pana i dziecka  danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.  

2. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest: Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 97-410 Kleszczów, ul. Sportowa 8  

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana i dziecka 

danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu 

iod@zspkleszczow.pl. 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Rekrutacji na półkolonie zimowe  

 

Kleszczów, dnia ………………………  

 

…………..………………………………………………… 

 (czytelny podpis rodziców/ opiekuna prawnego) 


