
 

 

 

 

  

 

 

 

w DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY  

 

 

WAKACYJNE PLACÓWKI EDUKACYJNE 

 

 

 

ZAPISY 01.06 – 19.06.2015 r. 
(złożenie karty + uiszczenie opłaty za wyżywienie) 

 

Karty uczestnika + regulamin do pobrania w sekretariatach poszczególnych 

placówek od 11 maja br. 
 
 

Przypominamy, że Państwa dzieci mogą uczestniczyć w programie „Lato w Mieście” na terenie całego m.st. Warszawy, niezależnie od dzielnicy zamieszkania. 

Szczegółową listę punktów, które będą prowadziły półkolonie będzie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy  www.um.warszawa.pllato. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przemyślane zapisywanie dzieci na Lato w Mieście, tak aby nie blokować miejsc osobom rzeczywiście potrzebującym opieki dla 

swoich pociech w okresie wakacji letnich. 

Lp. Nazwa placówki Termin kierownik telefon 
uczestnicy 

z klas  

planowana 
dzienna 
liczba 

uczestników 

1 
Szkoła Podstawowa  nr 314 

ul. Porajów 3 

29.06 - 17.07.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Grażyna Sobczak 22 811 40 07 I - VI 180 

2 
Szkoła Podstawowa  nr 112 

ul. Zaułek 34 

29.06 - 17.07.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Alina Elbe 22 741 62 00 I - VI 150 

3 
Szkoła Podstawowa  nr 118 

ul. Leszczynowa 5 

29.06 - 17.07.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Małgorzata 
Stawiarska 

22 811 15 34 I - VI 90 

4 
Szkoła Podstawowa  nr 356 

ul. Głębocka 66 

20.07 - 31.07.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Jolanta Milczuk-
Walczewska 

22 675 25 94 I - VI 120 

5 
Szkoła Podstawowa  nr 342 

ul. Topolowa 15 

20.07 - 31.07.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Iwona Kwiatuszyńska 22 781 72 32 I - VI 140 

6 
Szkoła Podstawowa  nr 257 

ul. Podróżnicza 11 

03.08 - 14.08.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Marta Szczygielska 22  811 24 40 I - VI 110 

7 
Szkoła Podstawowa nr 344 
ul. Erazma z Zakroczymia 15 

03.08 - 14.08.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Dorota Majkowska 22 614 90 30 I - VI 145 

8 
Szkoła Podstawowa nr 231 
ul. Juranda ze Spychowa 10 

03.08 - 14.08.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Zofia Zyśkowska 22 811 07 48 I - VI 60 

9 
Szkoła Podstawowa nr 31 

ul. Kobiałka 49 

17.08 - 28.08.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Aleksandra Wojda- 
Czajkowska 

22 744 71 05 I - VI 95 

10 
Szkoła Podstawowa nr 355 

ul. Ceramiczna 11 

17.08 - 28.08.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Renata Brzezińska 22 675 25 98 I - VI 145 

11 
Szkoła Podstawowa nr 154 

ul. Leśnej Polanki 63/65 

17.08 - 28.08.2015 r. 
poniedziałek – piątek 
godz. 7.00 – 17.00 

Jolanta Glinka 22 811 23 81 I - VI 110 



 

 

 

Z programu Lato w Mieście mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół (obowiązek 

posiadania legitymacji szkolnej) oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania 

(zameldowania) w Warszawie.  

Uczestnik programu w wakacyjnej placówce edukacyjnej otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden 

ciepły oraz bezpłatne napoje. Rodzice (opiekunowie) ucznia wnoszą opłatę za posiłki w 

wysokości 7 złotych dziennie.  

Z posiłków korzystają wszyscy uczestnicy. Dopuszcza się wyjątki w przypadku zaleceń 

lekarskich. Dzieci, które nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na 

wskazania lekarskie (zaświadczenie), korzystają z posiłków przyniesionych z domu. 

 

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo 

płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka 

Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Dzieci, które nie 

mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie 

(zaświadczenie), nie wnoszą opłat za posiłki.  

 

Warunkiem przyjęcia dziecka do wakacyjnej placówki wypoczynku jest wypełnienie, 

złożenie karty uczestnika w sekretariacie szkoły objętej programem Lato w Mieście oraz 

uiszczenie opłaty za posiłki, gotówką (z góry za cały turnus). Dzienna stawka żywieniowa 

wynosi 7 zł. 

 

Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zorganizowana będzie opieka  

w placówkach dyżurujących, ale nie w ramach programu Lato w Mieście. Szkoły udzielają szczegółowych informacji 

dotyczących karty uczestnika, warunków przyjęcia oraz opłat za wyżywienie. Dla dzieci z tych oddziałów 

obowiązuje inna opłata za posiłki (szczegółowych informacji udzielą szkoły). 

 

 

* Liczba miejsc w danej placówce jest ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania i przekroczenia 

dziennych limitów miejsc, placówki zastrzegają sobie możliwość wpisania na listę rezerwową. Liczy się kolejność 

złożonych i zapłaconych kart. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby chętne do udziału w wypoczynku w wymiarze 

pełnych tygodni. 

 


