
REGULAMIN ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO 

„SZKOŁA NA WESOŁO” 

ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 

W KATOWICACH 

LATO 2022 

 

§1  

ZASADY ORGANIZACJI 

1. Wypoczynek LETNI „Szkoła na wesoło” organizowany jest wyłącznie dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 47 w terminach: 27.06-08.07.2022; 22.08-26.08.2022  

2. Wypoczynek orgaznizowany jest dla dwóch grup wiekowych: uczniowie klas                 
I-III oraz uczniowie klas IV-VIII. 

3. Na wypoczynek zostaną zakwalifikowani w pierwszej kolejności uczniowie, których 
oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują zawodowo. 

4. Z wypoczynku może korzystać tylko dziecko zdrowe bez objawów infekcji                              
lub choroby zakaźnej.  

5. Program wypoczynku będzie realizowany zarówno w miejscu wypoczynku jak                             
i w jego najbliższej i dalszej okolicy. 

6. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem                 
detergentu lub innych środków dezynfekujących.  

7. Grupa uczestników wypoczynku może liczyć do 15 osób (w przypadku dzieci do 10 
roku życia lub grup mieszanych) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 roku życia).  

8. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:  

 udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub 
inny kontakt zapewniający szybką komunikację;  

 zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona tem-
peratura, kaszel, katar, duszności); 

9. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi 
przed wejściem do placówki –nie wchodzi na teren szkoły. Wejście do placówki                       
sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu.  

 

 

 

 

 



§2  

ZASADY REKRUTACJI 
 

1. Rodzice zainteresowani udziałem ucznia w wypoczynku składają na portierni szkoły/ 
drogą mailową na adres zsp3katowice@interia.pl lub u wychowawcy od 23.05.2022 r. 
do 03.06.2022 r. do godz. 13.00 dokumenty (do pobrania na portierni szkoły lub na 
stronie internetowej): 

 uzupełnioną poprawnie kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku;  
 podpisane przez prawnych opiekunów ucznia oświadczenie o zapoznaniu się                              

z regulaminem  wypoczynku dostępnym na stronie internetowej szkoły;  
 oświadczenie dotyczące pracy rodzica. 

 
2. Rekrutacji uczniów do udziału w wypoczynku dokonuje Komisja wskazana przez                  

Dyrektora. 
3. W przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych niż dopuszczalna ilość miejsc                          

w grupach, o przydziale decydować będzie kryterium oboje rodzice pracujący, 
kolejność zgłoszeń, a na dalszym etapie losowanie. 

4. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci, wpisani będą na listę rezerwową według 
kolejności zgłoszeń. 

5. Informacja o zakwalifikowaniu ucznia na wypoczynek będzie przekazana rodzicom 
poprzez  dziennik elektroniczny w dniu 10.06.2022 po godz.13.00. 
 
 
 
W przypadku opublikowania wytycznych MEiN i GIS dotyczacych organizacji                      
letniego wypoczynku organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian                                 
w formie aneksu do powyższego regulaminu. 
 
 


