
 

REGULAMIN REKRUTACJI  

1. Półkolonie organizowane przez GZSiSS organizowane sa dla dzieci, których rodzice/opiekunowie pracują zawodowo. 

2. Półkolonie skierowane są dla dzieci w wieku 10-15 lat zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańsk. 

3. O przyjęciu kandydata na półkolonie decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego. 

4. Karty rekrutacyjne należy składać w terminie  do 4 lutego 2019 w godzinach 7.30-15.30 w sekretariacie GZSISS Al. 

Grunwaldzka 244 tel. 58 5206850. Karty do pobrania na stronie www.gzsiss.pl . www.gokf.gda.pl lub w sekretariacie/recepcji 

GZSiSS. 

5. W dniu 6 lutego 2019 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej poinformuje telefonicznie lub mailowo opiekunów, których dzieci 

zostały przyjęte na półkolonie. 

6. Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora GZSiSS. Pod uwagę brane są kryteria 

wymienione w punktach 7-9 

7. Kryteria pierwszego etapu rekrutacji: 

- rodzice/opiekunowie pracujący zawodowo 

- rodzina kandydata korzysta z karty Dużej Rodziny Gdańska 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

- samotne wychowywanie kandydata niepełnoletniego w rodzinie, 

- objecie kandydata niepełnoletniego pieczą zastępczą 

Kryteria mają jednakowa wartość -5 pkt 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania  

rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania brane są pod uwagę następujące kryteria: 

- kandydat jest uczestnikiem zajęć  GZSiSS 

- wiek 10 lat ( rocznikowo) 

Kryteria mają jednakową wartość -2 pkt 

9. W przypadku równorzędnych wyników na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego na półkolonie będą przyjmowani 

kandydaci według kolejności  zgłoszeń.    

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII  
 

1. Półkolonie organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego skierowane są wyłącznie do dzieci, których 

rodzice/opiekunowie pracują zawodowo. 
2. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 10-15 lat zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska 

3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką nauczycieli GZSiSS.  

4. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z półkolonii.  
5. Rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do zapłacenia kosztów pobytu dzieci na półkoloniach w wysokości ustalonej przez 

organizatora. 

6. Uczestnik półkolonii ma prawo do:  
- uczestniczenia w zajęciach proponowanych podczas półkolonii  

- korzystania z wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii  

7. Uczestnik półkolonii jest zobowiązany do:  
- nie oddalania się bez wiedzy nauczyciela od grupy 

- przestrzegania regulaminu półkolonii  

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż  

- uczestniczenia w zajęciach, w przypadku niedyspozycji zgłaszania tego faktu  

   nauczycielowi. 

- wykonywania poleceń kadry półkolonii  
- szanowania mienia GZSiSS i własności innych uczestników półkolonii 

- dbania o higienę osobistą, ład i czystość na terenie  

- nie stosowania przemocy wobec innych uczestników półkolonii.  
8. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien mieć odpowiedni strój do  zajęć w danym dniu i drugie śniadanie. 

9. W przypadku łamania regulaminu półkolonii, niestosowania się do poleceń nauczycieli, samowolnego oddalania się będzie karane 

upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkolonii. 
10. Za szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii  odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.  

11. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć.  
12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii.  

 

 

http://www.gzsiss.pl/
http://www.gokf.gda.pl/

