
 

Regulamin Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej w Szkole Podstawowej 

Specjalnej Nr 177 im. Marii Konopnickiej  w Warszawie. 

 

1. Uczestnikami Programu „Lato w Mieście 2018” są dzieci i młodzież w wieku 7-18  lat, 

podzieleni na grupy. 

2. Warunki uczestniczenia dziecka w Wakacyjnej Placówce Edukacyjnej: 

 posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie 

(zameldowanie) w Warszawie, 

 złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika, zapoznanie się i podpisanie 

regulaminu, 

 uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie
1
. 

3. WPE pracuje w modułach tygodniowych, zapisy uczestników dokonywane są na co 

najmniej jeden tydzień roboczy (5 dni, od poniedziałku do piątku).  

4. Rezerwacji miejsca w Wakacyjnej Placówce Edukacyjnej na czas Programu „Lato                     

w Mieście 2018” można dokonywać  osobiście u kierownika placówki, z załączeniem 

bezbłędnie wypełnionych dokumentów o których mowa w punkcie 6. Ze względu na 

ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.                                     

W przypadku niestawienia się dziecka w pierwszym dniu deklarowanego udziału                                       

i niepowiadomienia organizatora o przyczynie, miejsce zostaje przekazane innemu dziecku             

z listy rezerwowej. 

5. Uczestnicy Programu „Lato w Mieście 2018” pozostają pod stałą opieką wychowawców od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do Wakacyjnej 

Placówki Edukacyjnej najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru dziecka w godzinach pracy 

placówki. Nieprzestrzeganie godzin odbioru dziecka może skutkować odmową przyjęcia go 

do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej w następnych dniach. Istnieje możliwość odebrania 

dzieci o każdej porze - należy jednak o tym poinformować wychowawcę przy 

przyprowadzeniu  dziecka do placówki danego dnia. Dzieci powinny być odbierane                    

z Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej przez rodziców /opiekunów prawnych. Inne osoby mogą 

odebrać dziecko tylko w przypadku, gdy: 

 rodzice wcześniej poinformują wychowawcę pisemnie, że w danym dniu dziecko 

zostanie odebrane przez inna osobę; 

 dziecko dowożone jest przez przewoźnika. 

7. Przy zgłaszaniu dziecka do Programu „Lato w Mieście 2018”, rodzice lub opiekunowie 

prawni zobowiązani są do wypełniania i podpisania: 

                                                           
1
 nie dotyczy uczniów zwolnionych z opłat 



 karty uczestnika; 

 zgody na przechowywanie danych osobowych rodzica i dziecka; 

 zgody na udzielanie pierwszej pomocy dziecku; 

 zgody na publikację zdjęć z wizerunkiem dziecka; 

 zapoznania się z niniejszym regulaminem. 

8. Uczestnik w czasie pobytu w Wakacyjnej Placówce Edukacyjnej  w ramach Programu 

„Lato w Mieście 2018” otrzymuje obiad i podwieczorek, natomiast na śniadanie przynosi 

własny prowiant. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze 

względu na wskazania lekarskie są zobowiązani do przyniesienia dla dziecka posiłku 

przygotowanego w domu. 

10. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych 

posiłków w ciągu roku szkolnego, finansowane przez dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy 

Społecznej. W tym celu przedstawić należy zaświadczenia ze szkoły macierzystej. 

11. Przy rezerwacji miejsca na tydzień lub dłużej, nie później jednak niż w pierwszym dniu 

pobytu dziecka należy opłacić obiady dla dziecka w wysokości 7zł za dzień pobytu. Kwotę 

tą należy wpłacić  u intendenta, bądź dokonać je na konto szkoły z podaniem tytułu wpłaty 

„Lato w Mieście 2018”. 

12. Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki nastąpi wyłącznie po uprzednim 

telefonicznym (tel.22 822 06 42) lub osobistym zgłoszeniu nieobecności dziecka                            

w Wakacyjnej Placówce Edukacyjnej w danym dniu, najpóźniej do godz. 8.30. Zwrot opłaty 

za niewykorzystane przez dziecko posiłki dokonywane będzie po zakończeniu Programu 

„Lato w Mieście 2018” na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna ze wskazaniem dni, 

w których dziecko było nieobecne. 

13. Wszystkie zajęcia prowadzone w Wakacyjnej Placówce Edukacyjnej w ramach programu 

są bezpłatne. Pozostawienie dziecka w Wakacyjnej Placówce Edukacyjnej oznacza wyrażenie 

zgody na realizację przedstawionego przez Kierownika tygodniowego programu. Program 

akcji jest określony w sposób ramowy i przybliżony, organizator zastrzega sobie prawo do 

wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań dzieci, pogody oraz przyczyn 

technicznych.  

14. Zajęcia sportowe przeprowadzane są na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej, zajęcia 

ruchowe na sali gimnastycznej, zajęcia komputerowe w sali komputerowej, zajęcia plastyczne 

i inne na sali świetlicy szkolnej lub w salach lekcyjnych SPS Nr 177 w Warszawie. 

15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka w strój 

dostosowany do  warunków atmosferycznych  i planowanych zajęć ( odpowiednie obuwie, 

nakrycie głowy) oraz obuwie zmienne używane  na terenie szkoły. W przypadku osób 

korzystających z zajęć na basenie  w strój kąpielowy. 

16. Uczestnicy programu „Lato w Mieście 2018” mają obowiązek: 

 przestrzegać regulaminu akcji, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 

 bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika i wychowawców, 

 przestrzegać harmonogramu dnia, 

 brać udział w realizacji programu akcji, 

 szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników akcji, 



 bez wiedzy wychowawcy nie oddalać się od grupy, 

 zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

17. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego 

zachowania dziecka, szczególne o naruszeniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie 

zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach. Za szkody 

wyrządzone przez uczestnika Programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/ prawni 

opiekunowie. 

 

Postanowienia końcowe dotyczące akcji „Lato w Mieście 2018”: 

 za szkody wyrządzone przez dziecko – uczestnika akcji odpowiadają rodzice lub 

opiekunowie prawni; 

 samowolne oddalanie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu akcji będzie 

karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności  wykluczeniem uczestnika z udziału 

w akcji; 

 organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników podczas akcji oraz 

za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych 

uczestników akcji; 

 w sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Kierownik akcji; 

 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu. 

 

 

 

 

…………………………………….  …………………………………………… 

(data zapoznania się z regulaminem)   (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


