
AKCJA ZIMA   2023 ZSP nr 9 

PÓŁKOLONIE  w SP 7 

 

MIEJSCE: obiekty Szkoły Podstawowej nr 7 w Gdańsku ul. Słabego 6 oraz wycieczki wyjazdowe np.: 

LOOPYS WORLD Gdańsk, Kino Helios Metropolia Gdańsk, Kaszuby 

TURNUS I: 16.01.2023- 20.01.2023  

TURNUS II: 23.01.2023- 27.01.2023 

UCZESTNICY: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 

REKRUTACJA: prowadzona przy pomocy karty kwalifikacyjnej,  można ją otrzymać na szkolnej portierni 

  lub pobrać na stronie szkoły. 

WYPEŁNIONE KARTY ZOSTAWIAMY W SZKOLNEJ PORTIERNI DO 05.01.2023 r.  

1. Nabór na turnus  półkolonii trwa od 28.12.2022 r. roku do 05.01.2023 r.  

2. Obowiązek poprawnego i dokładnego wypełnienia karty kwalifikacyjnej spoczywa na wypełniającym    

 kartę. 

3. Pierwszeństwo w korzystaniu z półkolonii mają dzieci rodziców/opiekunów prawnych pracujących, 

samotnie wychowujących dziecko, rodziny wielodzietne ,,3+”.                    

4. Dnia 10.01.2023 roku po godzinie 15.00  zostaną ogłoszone wyniki naboru dzieci na półkolonie 

 (lista dzieci w szkole lub pod telefonem 58 349 68 16).  

             Rodzice dzieci otrzymają także  potwierdzenie  za pomocą GPE. 

5. W przypadku zgłoszenia większej liczby niż dostępna liczba miejsc zostanie utworzona lista 

 rezerwowa, z której przyjmowane będą dzieci w kolejności zapisu na niej w przypadku zwolnienia się 

 miejsca. 

6. Wpłaty będzie można dokonać u wychowawcy  turnusu  w pierwszym dniu półkolonii. 



7. Szczegółowy program półkolonii zostanie wywieszony na drzwiach szkoły najpóźniej do 05.01.2023 r 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału dzieci na grupy oraz  zmiany w harmonogramie                                   

z przyczyn obiektywnych. 

9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice/opiekunowie prawni dziecka są 

zobowiązani do poinformowania o tym organizatora na 3 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

10. Obowiązują Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla organizatorów wypoczynku zimowego 

dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023 

11. ZAPEWNIAMY: 

 zajęcia sportowo-edukacyjne dostosowane do wieku i umiejętności uczestników, 

 zajęcia na świeżym powietrzu (w zależności od pogody), 

 2-3 wycieczki podczas turnusu (bilety wstępu, przejazd, autokar), 

 obiad dwudaniowy, 

 podwieczorek, woda, owoce. 

PLANOWANY HARMONOGRAM DNIA 

7.00-9.00 - zbiórka dzieci w sali gimnastycznej 

9.00-10.00 – zabawy integracyjne, gry planszowe, zabawy sportowe, 

10.00 – drugie śniadanie 

10.15 –13.30 – zajęcia w grupach, wyjścia wg harmonogramu 

13.30 - obiad 

13.45 –16.30 – zajęcia programowe – zajęcia plastyczne, sportowe, swobodne gry i zabawy, 

16.30 -17.00 - odbiór dzieci  

UWAGI: harmonogram zajęć może ulec zmianie ze względu na wyjścia uczestników poza teren 

obiektu 

Koszt pobytu dziecka wynosi 400 zł (wyżywienie – obiad dwudaniowy, woda do picia, owoce, 

podwieczorek, przejazdy autokarowe, bilety wstępu, materiały do zajęć) 

- kierownik  I turnusu - Mirosława Krause tel. 508 969 460   

- kierownik II turnusu – Renata Bednarska tel. 512 389 444  

Wychowawcy turnusów – nauczyciele ZSP nr 9 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 


