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,Załącznik nr 1  

Regulamin rekrutacji Zimowiska 

„Aktywnie i twórczo idziemy przez zimę II edycja” 

I Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji na zimowisko 

„Aktywnie i twórczo idziemy przez zimę -  II edycja” realizowanego przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, sfinansowanego 

z budżetu sołeckiego Ciemnego i Jankowa Starego. 

§2 

1. Projekt będzie realizowany w okresie od 28.01.2019-01.02.2019 – 5 dni. Projekt 

będzie obejmował zajęcia dzieci w trakcie ferii zimowych w Szkole Podstawowej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem od godziny 

8:00 do 16:00. 

2. Pobyt obejmuje m.in. następujące zajęcia: 

a) zabawy integracyjne, zapoznanie uczestników z regulaminem zimowiska, 

b) zajęcia warsztatowe związane z twórczością artystyczną i muzyczną, 

c) zajęcia komputerowe oparte na wykorzystaniu programów do programowania, 

d) zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z podziałem na grupy, 

e) zajęcie z wykorzystaniem audiobooka, 

f) zajęcia profilaktyczne z wykorzystaniem filmów profilaktycznych dostosowanych 

do grup wiekowych, 

g) wycieczki do: kina, na pływalnię, do Parku Trampolin, na warsztaty profilaktyczne 

h) zajęcia z wykorzystaniem gier planszowych, 

i) wystawa prac artystycznych wykonanych przez uczestników zimowiska, 

j) zabawa podsumowująca działania – dyskoteka. 

II Warunki uczestnictwa w projekcie 

§3 

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie jest 40 uczniów, będących 

uczniami klas 1-8, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w ZSP w Ciemnem. 
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III Proces rekrutacji 

§ 4 

1. Informacja o naborze do udziału w projekcie zostanie zamieszczana na stronie 

internetowej szkoły, na tablicach informacyjnych w placówce oraz w miejscach 

wyznaczonych do ogłoszeń dla mieszkańców Ciemnego i Jankowa Starego. 

2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie dokonują zgłoszenia od 17.12.2018r. 

do 04.01.2019r. 

3. Warunkiem przyjęcia do procesu rekrutacji jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego „Karty kwalifikacyjnej uczestnika zimowiska”, stanowiącego 

załącznik do niniejszego Regulaminu . 

4. Termin składania kart: 04.01. 2019r. do godz. 14.00 

5. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych niż miejsc o zakwalifikowaniu 

się do projektu zdecydują kryteria. Kryteria ustala się według następującej kolejności: 

a) pierwszeństwo przyjęcia mają: 

dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu, ponieważ obydwoje rodzice 

pracują zawodowo, 

b) w drugim kryterium będą brane pod uwagę: 

dzieci z rodzin wielodzietnych, 

dzieci z rodzin niepełnych; 

c) dodatkowym ostatnim kryterium rekrutacji będzie: 

wiek – dzieci do 10 roku życia, 

miejsce zamieszkania – dzieci zamieszkałe w Ciemnem i Jankowie Starym. 

6. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w sekretariacie szkoły, na świetlicy oraz na 

stronie internetowej placówki. 

7. O zakwalifikowaniu dziecka na zimowisko rodzice zostaną powiadomieni za 

pośrednictwem informacji wklejonej do zeszytu korespondencji. 

8. W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa w projekcie, jego miejsce zajmie 

pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

9. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane w procesie rekrutacji z powodu braku 

wolnych miejsc znajdą się na liście rezerwowej. W przypadku zwolnienia miejsca 

przez zakwalifikowanego uczestnika, jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej 

zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością pierwszeństwa. 
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Rodzice uczniów z listy rezerwowej zostaną powiadomieni telefonicznie o możliwości 

korzystania z zajęć. 

IV Pozostałe postanowienia 

§ 5 

Program zimowiska „Aktywnie i twórczo idziemy przez zimę -  II edycja”  został 

zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im, 

Janiny Januszewskiej w Ciemnem. 

 

 

 

Pieczątka i podpis 

 

§ 6 

Program zimowiska „Aktywnie i twórczo idziemy przez zimę -  II edycja”  został z 

zaakceptowany przez Radę Rodziców. 

 

 

 

Pieczątka i podpis 

 

§ 7 

Program zimowiska został z zaakceptowany „Aktywnie i twórczo idziemy przez zimę 

-  II edycja” przez Sołectwa:   Ciemne oraz Stary Janków. 

 

 

 

 

Pieczątki i podpisy 
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