
 

Podstawowe informacje na temat akcji „Lato w mieście” 

1) Rodzice mogą zapisywać dzieci do udziału poprzez elektroniczny system rekrutacji, znajdujący się pod 

adresem:  

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action 

 

2) Zapisy poprzez platformę możliwe są od dnia 01.06.2021 r od godziny 12:00 i  trwają do 11.06.2021 r. 

 

3) Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie 

tworzą hasło. 

4) Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy 

wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na 

każdy z 9 jednotygodniowych turnusów. 

 

5) Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 14.06.2021 r. o godzinie 16:00. 

 

6) Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. W tym celu proszę o dokonanie 

przelewów za: 

• opiekę w wysokości 10 zł za dzień na rachunek nr 04 1030 1508 0000 0005 5109 8028 

• posiłki w wysokości 10 zł za dzień na rachunek nr 82 1030 1508 0000 0005 5109 8079 

 

7) Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, 

z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

 

8) Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w Feryjnej 

Placówce Edukacyjnej (szkole, w której dziecko bierze udział w akcji) zaświadczenia z macierzystej 

szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub 

częściowo płatnych posiłków. 

 

 

9) Od 15.06.2021 r. od godz. 8:00 do 21.06.2021 r. do godz. 12:00, należy złożyć w szkole: 

 

• potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat,  

• wydruk karty kwalifikacyjnej (oddzielnej na każdy turnus) 

• załączniki do karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu). 

Proszę pamiętać o podpisach obydwojga rodziców na dokumentach w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

10)  Szczegóły odnośnie akcji, zapisów i procedur znajdą Państwo w regulaminie Feryjnej Placówki 

Edukacyjnej oraz załącznikach. 
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