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                                                                                                   Aleksandrów Łódzki, 25.11.2019 r. 
 
 
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 
Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego przesyła informacje dotyczące 
organizacji półkolonii 2020 r. 
 
Miejsce półkolonii: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Aleksandrowie łódzkim, 
 ul. Bankowa 7/11 
Termin: I tydzień - 13.01.2020 – 17.01.2020 r. - godz. 8:30-13:30/7:00-17:00 
               II tydzień – 20.01.2020 – 24.01.2020 r. – godz. 8:30-13:30/7:00-17:00 
Koordynator półkolonii: Katarzyna Hyża 
Odpłatność: 

a) 1 tydzień  13.01.2020 – 17.01.2020 r. godz. 8:30 -13:30                                                                          

( koszt 130,00 zł – słownie: sto trzydzieści złotych  00/100, dwa posiłki ) 

b) 2 tydzień 20.01.2020 – 24.01.2020 r. godz. 8:30 – 13:30                                                                           

( koszt 130,00 zł- słownie: sto trzydzieści  złotych  00/100, dwa posiłki ) 

c)  2 tygodnie  13.01.2020 – 24.01.2020 r. godz. 8:30 – 13:30                                                                            

( koszt 260,00 zł – słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100, dwa posiłki ) 

d) 1 tydzień  13.01.2020 – 17.01.2020 r. godz. 7.00- 17. 00                                                                          

( koszt 160,00 zł – słownie: sto sześćdziesiąt  złotych  00/100,  trzy posiłki) 

e) 2 tydzień 20.01.2020 -  24.01.2020 r. godz. 7.00- 17.00                                                                           

( koszt 160 ,00 zł- słownie: sto sześćdziesiąt   złotych  00/100,  trzy posiłki ) 

f)  2 tygodnie  13.01.2020 – 24.01.2020 r. godz. 7.00- 17.00                                                                            

( koszt 320,00 zł – słownie: trzysta dwadzieścia  złotych 00/100,  trzy posiłki )   

Uczniowie, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się  

o dofinansowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim, poprzez zgłoszenie się  z 

wypełnioną kartą kwalifikacyjną do pracownika socjalnego. Dzieci korzystające z dofinansowania OPS 

zobowiązane są do wpłaty: 

a) 100,00 zł – słownie: sto  złotych 00/100 ( dwa posiłki ) jeden tydzień  

b) 120,00 zł – słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100 ( trzy posiłki) jeden tydzień  

c) 200,00 zł – słownie: dwieście   złotych 00/100 ( dwa posiłki ) dwa tygodnie  

d) 240,00 zł – słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100 ( trzy posiłki) dwa 

tygodnie  
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Karty uczestnictwa w półkoloniach należy pobrać u pedagoga szkolnego od dnia 04.12.2019 r. 

Termin składania kart – wypełnione karty należy złożyć u pedagogów szkolnych we własnych szkołach 

do dnia 18.12.2019 r. 

W dniu 20.12.2019 r. w godzinach 9:00-14:00 pedagog każdej szkoły składa wypełnione karty ze 

swoich szkół wraz z listą zbiorczą w sekretariacie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie 

Łódzkim, ul. Bankowa 7/11. 

 20.12.2019 r. jest ostatecznym terminem składania kart. 

Wpłaty na półkolonie – informacja w Karcie kwalifikacyjnej uczestnika (wpłata w kasie Urzędu 

Miejskiego lub na konto). 

Dodatkowe informacje o organizacji półkolonii można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem 

427121568. 

Organizator półkolonii nie zapewnia dowozu. Dowóz uczniów na zajęcia rodzice zapewniają we 

własnym zakresie. 

 

Bardzo proszę o przekazanie informacji rodzicom i dzieciom poprzez dziennik elektroniczny. 

 

Z poważaniem – Piotr Adamczewski 

 

 

 


