Półzimowisko 2019
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w okresie
ferii zimowych tj. w dniach 21 stycznia – 01 lutego 2019 r. półzimowiska będą
organizowane w następujących szkołach:
 Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Mielczarskiego 45,


Szkoła podstawowa nr 15 ul. Modlińska 39,

 Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2,
 Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Słoneczna 14,
 Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Korczaka 34,
 Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41


Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1, ul. Kopernika 27

UWAGA!
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu będzie organizatorem półzimowiska dla
dzieci niepełnosprawnych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami
sprzężonymi i poruszające się na wózkach).

W każdej z ww. placówek organizowane będą dwa turnusy pięciodniowe:
I turnus: 21.01.2019 r.
– 25.01. 2019 r.
II turnus: 28.01.2019 r.
– 01. 02. 2019 r.
W organizowanych półzimowiskach mogą wziąć udział nie tylko dzieci kierowane przez
MOPS w Elblągu, ale również pozostałe, zgłoszone przez rodziców.
Oferta wypoczynku skierowana jest w pierwszym rzędzie do dzieci będących sierotami,
mieszkających w rodzinach zastępczych, rodzin wielodzietnych, żyjących w trudnych
warunkach materialnych.
Karty na półzimowisko będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek
w dniu 7 stycznia 2019 r. od godziny 8:00.
Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem swojego dziecka
w półzimowisku, winni zgłaszać się do szkoły, która organizuje wypoczynek. W szkole tej
otrzymują do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na półzimowisko (będzie potrzebny
PESEL dziecka).
Pełna odpłatność za turnus wynosi 90 zł. od osoby (tj. 50 zł wyżywienie, 40 zł. – dopłata do
organizacji – transport, materiały papiernicze, bilety wstępów itp.).
Informujemy także, że uczestnicy Programu „Karta Dużej Rodziny” wnoszą opłatę tylko
za wyżywienie tj. 50 zł. (zwolnione są z opłaty 40 zł). Podstawą w/w zniżki będzie okazanie
Karty Dużej Rodziny.
Szkoły organizujące półzimowisko zobowiązane są do zabezpieczenia miejsc dla dzieci
kierowanych przez MOPS.
UWAGA!
W związku z bardzo licznym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku zobowiązuje
się rodziców do zapisu dziecka tylko na jeden turnus do jednej ze szkół organizującej
półzimowisko. Jeżeli zostaną wolne miejsca, z II turnusu będą mogły skorzystać również te
dzieci, które uczestniczyły w I turnusie.

