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Informacje 

dotyczące organizacji akcji zimowej „Ferie Blisko Domu 2023” 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Akcja „Ferie Blisko Domu 2023”, zwana dalej „akcją”, odbywa się                
w terminie 13-17 lutego 2023 r.  

2. Akcja organizowana jest w formie półkolonii, które podlegają 
zgłoszeniu do bazy wypoczynku MEiN. 
 

3. Miejsca realizacji: 
 

1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Wiązownie,  
tel. 789 01 95, e-mail:spwiazowna@gmail.com, 
www.spwiazowna.szkolnastrona.pl 

2) Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie,  
tel. 773 39 79, e-mail: sekretariat@szkola-zakret.pl,  
www.szkola-zakret.pl 

3) Szkoła Podstawowa w im. Wincentego Witosa w Gliniance,  
tel. 789 97 23, e-mail: spglinianka@wp.pl, 
www.spglinianka.szkolnastrona.pl 

4) Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 
w Malcanowie,   
tel.180 00 08, e-mail: sp.malcanow@gmail.com, 
www.spmalcanow.szkolnastrona.pl  
 

4. Półkolonie odbywają się w godzinach 7.30 – 16.30.  
 

5. Koordynacją akcji zajmuje się Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Wiązowna, Glinianka ul. Napoleońska 53A, tel. 22 18-00-028.                         

6. Cele akcji: 
1) zapewnienie opieki uczniom pozostającym w gminie w czasie ferii, 
2) dbanie o rozwój aktywności umysłowej i fizycznej uczniów, 
3) umożliwienie uczniom pogłębiania różnorodnych zainteresowań, 
4) rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży  ciekawości poznawczej, 
5) budowanie więzi z najbliższym otoczeniem, społeczeństwem, 

samorządem lokalnym, 
6) stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć dla uczniów z uwzględnieniem 

uczniów zdolnych i szczególnie zainteresowanych różnymi 
dziedzinami nauki. 

7. Uczestnikami akcji są uczniowie klas I-VI zamieszkujący na terenie 
Gminy Wiązowna. 

8. Nadzór nad akcją powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Wiązowna. 
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II. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 
 

1. Z akcji mogą korzystać dzieci, o których mowa w cz. I pkt 7, po ich 
wcześniejszym zgłoszeniu przez rodzica i potwierdzeniu wpisania na 
listę uczestników przez kierownika wypoczynku. 

2. Zgłoszenia wraz z oświadczeniami należy składać w szkołach 
podstawowych (załącznik nr 1 i nr 2) od 16 do 20 stycznia 2023 r.   

3. Rodzice/opiekunowie prawni udostępniają organizatorowi                                
i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt 
zapewniający szybką komunikację. 

4.  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
 

III. PRZEBIEG AKCJI W SZKOŁACH  
 

1. Akcja odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi MEiN dla 
organizatorów półkolonii - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-
nauka/bezpieczne-ferie-zimowe-2023 oraz z przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. 
w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016, poz. 452 ze 
zm.).  

2. Jedna grupa może liczyć maksymalnie 15 uczestników (w przypadku 
dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci 
powyżej 10. roku życia). 

3. W przypadku uczestnika, który nie wykonuje poleceń wychowawców, 
samowolnie oddala się od grupy, jego zachowanie rażąco 
dezorganizuje pracę grupy, dopuszcza się wykluczenie go z udziału               
w wypoczynku.  

 
IV. KOSZTY 

 
1. Akcja finansowana jest z budżetu Gminy Wiązowna.  
2. W trakcie trwania akcji zorganizowany zostanie jeden  bezpłatny 

wyjazd na basen.  
3. Uczestnicy pokrywają koszty materiałów wykorzystywanych 

podczas zajęć w wysokości 30,00 zł. 
4. Koszt wyżywienia wynosi 10 zł za dzień (drugie śniadanie, obiad 

jednodaniowy i podwieczorek). 
5. Koszt dodatkowych wycieczek pokrywają rodzice.  

 


