
FERIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W GDAŃSKU 

 

 

REGULAMIN 

 

1.Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach  

   organizowanych  w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku. 

 

2. Zajęcia realizowane będą  w  pierwszym tygodniu ferii tj. w okresie 

     od 11.02.2019r. do 15.02.2019r.  w godzinach od 7.00-16.00 w zależności  

     od   rodzaju zajęć. 

 

3. Ferie w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku obejmować będą m.in. następujące         

    rodzaje zajęć: 

 sportowe, 

 artystyczne – batik, szycie, rysowanie, składanie 

 ruchowe, 

 ekologiczne, 

 plastyczno- muzyczne 

 komputerowe, 

 historyczne 

 

4. Warunki uczestnictwa w zajęciach : 

 

a) Informacja o naborze do udziału w zajęciach zostanie zamieszczona  

na stronie internetowej szkoły sp12.edu.gdansk.pl oraz  na tablicach 

informacyjnych w placówce. 

b) Osoby zainteresowane udziałem dziecka w zajęciach dokonują 

           zgłoszenia do 25.01.2019r.  

c) Warunkiem przyjęcia jest wypełnienie wniosku zgłoszenia dziecka na zajęcia 

stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu . 

d) Wypełnione wnioski składamy w sekretariacie szkoły  do 25.01.2019r.  

 

5. W przypadku zgłoszenia większej liczby chętnych niż miejsc  

         o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach zdecydują kryteria.  

         Kryteria ustala się według następującej kolejności: 

 

1) dzieci, które są uczniami  Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku, 

2) dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu, ponieważ rodzice 

pracują zawodowo, 

3) dzieci z rodzin wielodzietnych, 

4) dzieci z rodzin niepełnych, 

5) status ucznia szkoły podstawowej. 



 

6. Dokumenty rekrutacyjne ( wniosek zgłoszenia dziecka na zajęcia  

     dostępne będą do pobrania na stronie internetowej placówki     

     sp12.edu.gdansk.pl oraz w wersji papierowej w dyżurce przy wejściu głównym  

    do szkoły i dyżurce w małym budynku szkoły. 

 

7. O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia  rodzice zostaną powiadomieni  

       przez prowadzącego za pośrednictwem informacji zamieszczonej  

     w dzienniczku ucznia ( w przypadku ucznia SP12), mailowo lub telefonicznie 

     ( dotyczy uczniów uczęszczających do innych szkół) . 

 

8. W przypadku rezygnacji dziecka z uczestnictwa w zajęciach, 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.  

 

 


