Regulamin rekrutacji na półkolonie letnie
Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej
Regulamin rekrutacji na półkolonie letnie organizowane przy Szkole Podstawowej nr 21
w Dąbrowie Górniczej w dniach 24.06.2019r. – 05.07.2019r., opracowany na podstawie
wytycznych Wydziału Zdrowia i Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie
Górniczej.
1. Weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczniów do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja
powołana przez dyrektora szkoły składająca się z co najmniej trzech osób w tym pedagoga
szkolnego, mającego obiektywny obraz sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów.
2. Termin organizowania półkolonii jest podany do wiadomości rodziców przez pisemne
informacje przekazane indywidualnie, za zwrotnym potwierdzeniem w formie podpisu
rodzica lub opiekuna dziecka.
3. Zainteresowani rodzice zgłaszają się po druk WNIOSKU RODZICÓW O UDZIAŁ
DZIECKA W PÓŁKOLONIACH do sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy.
4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci
zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.
5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie w terminie wypełnionej przez
rodziców lub opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii.
6. W półkoloniach może uczestniczyć 45 dzieci.
7. Karty uczestnictwa wstępnie poddane są ocenie formalnej i merytorycznej.
8. W procesie rekrutacji brane będą pod uwagę następujące kryteria:
– w pierwszej kolejności uczniowie uczęszczający do klas I-III pochodzący z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
– w drugiej kolejności uczniowie klas IV-VI pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej i życiowej,
– w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń
(złożenie w terminie prawidłowo wypełnionej karty) z uwzględnieniem zachowania dziecka
na terenie szkoły, ponieważ udział w półkoloniach jest traktowany jako forma nagrody.
9. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik
półkolonii zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach uczniów z listy
rezerwowej.
10. W razie sytuacji kontrowersyjnych i spornych decyzje komisji są wsparte opinią
wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń.

Procedura rekrutacyjna będzie składała się z następujących czynności:
1.

Informacja o organizacji półkolonii w szkole przekazana zostanie rodzicom w formie
pisemnej do dnia 24.05.2019r., za zwrotnym potwierdzeniem w formie podpisu. Osobom
zainteresowanym udziałem dziecka w półkoloniach wychowawca klasy lub sekretariat
szkoły przekazuje wniosek o udziale dziecka w półkoniach zimowych.

2.

Zgłoszenia (wniosek) rodziców/opiekunów zainteresowanych uczestnictwem swoich
dzieci w półkoloniach przyjmowane będą w sekretariacie lub u wychowawcy a następnie
przekazane do wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej do dnia
31.05.2019 roku.

3.

W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż dostępna liczba miejsc zostanie
utworzona lista rezerwowa, z której przyjmowane będą dzieci w przypadku zwolnienia
się miejsc.

4.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani wszyscy
uczestnicy, którzy wyrazili chęć udziału w półkoloniach, a tym samym nie zostaną
wykorzystane wszystkie wolne miejsca, przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający,
po terminie rekrutacji.

5.

Decyzja o zakwalifikowaniu dziecka do udziału w półkoloniach zostanie przekazana
rodzicom do dnia 05.06.2019r. Lista zakwalifikowanych uczniów będzie podana do
wiadomości w dniu 05.06.2019r.

6.

Złożenie wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej
uczestnika półkolonii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2019r.

