
 ZIMOWISKA 

                    29.01.2018r. – 09.02.2018r. 

Zapraszamy chętne dzieci do wspaniałej zabawy oraz spędzania miło czasu 

z rówieśnikami podczas ferii zimowych. 

Tegoroczne zimowiska organizowane są w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II 

w  Aleksandrowie Łódzkim ul. Waryńskiego 22/26.    

 

 

          

 

     

 

 

Koordynator zimowisk 

Program przewiduje między innymi: 

- zajęcia sportowe i na basenie 

- wycieczki piesze i autokarowe 

- poznanie ciekawych technik plastycznych 

- inne atrakcje 

- drugie śniadanie 

- obiad dwudaniowy 

- podwieczorek 

- opiekę wykwalifikowanej kadry (7.00 – 17.00) 



mgr Beata Sońta (sala 306 A) 

TERMIN I CZAS TRWANIA POBYTU:  

- I      tydzień: od 29 stycznia 2018r. do 02 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00 

- II     tydzień: od 05 lutego 2018 r. do 09 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00 

- I i II tydzień: 29 stycznia 2018 r. do 09 lutego 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00 

 

- I        tydzień: od 29 stycznia 2018 r. do 02 lutego 2018 r. w godz. 7.00 -17.00 

- II       tydzień: od 05 lutego 2018 r. do 09 lutego 2018 r. w godz. 7.00 – 17.00 

- I i II  tydzień: od 29 stycznia 2018 r. do 09 lutego 2018 r. w godz. 7.00 – 17.00 

 

ODPŁATNOŚĆ: 

-  100,00 zł – słownie: sto złotych 00/100 (dwa posiłki – drugie śniadanie i obiad), za jeden tydzień 

-  130,00 zł – słownie: sto trzydzieści złotych 00/100 (trzy posiłki – drugie śniadanie, obiad i podwieczorek), za jeden tydzień 

-  200,00 zł – słownie: dwieście złotych 00/100 (dwa posiłki – drugie śniadanie i obiad), za dwa tygodnie 

-  260.00 zł – słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100 (trzy posiłki – drugie śniadanie, obiad i podwieczorek), za dwa 

tygodnie 

 

Dzieci korzystające z dofinansowanie OPS zobowiązane są do wpłaty: 

 

- 30,00 zł – słownie: trzydzieści złotych 00/100 (dwa posiłki – drugie śniadanie i obiad), za jeden tydzień 

- 50,00 zł – słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100 (trzy posiłki – drugie śniadanie, obiad i podwieczorek), za jeden tydzień 

- 60,00 zł – słownie: sześćdziesiąt złotych 00/00 (dwa posiłki – drugie śniadanie i obiad), za dwa tygodnie 



- 100,00 zł – słownie: sto złotych 00/100 (trzy posiłki – drugie śniadanie, obiad i podwieczorek), za dwa tygodnie 

- Listę uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, chcących uzyskać pomoc finansową, sporządza pedagog szkolny 

do 10 stycznia 2018 r. i przekazuje ją do Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim ul. Piotrkowska 4/6 w celu 

weryfikacji. 

 

- Karty kwalifikacyjne uczestnika zimowisk do pobrania u pedagoga danej szkoły. 

 

- Wypełnione karty należy złożyć do pedagoga danej szkoły do dnia 15 stycznia 2018r. 

 

- W dniu 16 stycznia 2018 r. w godz. 14.00 – 15.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim ul. 

Waryńskiego 22/26 przyjmowane są karty od pedagogów poszczególnych szkół. 

 

- Wpłaty przyjmowane są w dniach 16 – 22 stycznia 2018r. w kasie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie 

Łódzkim. 

 

Szkoła nie zapewnia dowozu uczestników na zimowiska. Dowóz dzieci z terenu gminy we własnym zakresie rodziców 

zainteresowanych uczniów. 


