
 

 

LATO W MIEŚCIE 

Termin akcji w naszej szkole: 

  25 lipca - 29 lipca 

  1 sierpnia - 5 sierpnia 

  8 sierpnia - 12 sierpnia 

Harmonogram zapisów do Akcji 

 „Lato w Mieście” 2022 

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone w systemie zgłoszeń 

Data 

Etap zapisów/czynności kandydata 

od do 

10.05.2022 r. godzina 8:00 
22.05.2022 r. 
godzina 24:00 

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów. 

Adres systemu: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl 

24.05.2022 r. 
godzina 16:00 

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych 

25.05.2022 r. 
godzina 8:00 

08.06.2022 r. godzina 

12:00 

Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce specjalnej   

(w godzinach jej pracy), do której kandydat został zakwalifikowany poprzez 

złożenie: 

- karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami, 

- potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu    

z opłat. 

 

Złożenie karty w szkole/placówce specjalnej jest warunkiem udziału     

w Akcji. 

13.06.2022 r. 
godzina 16:00 

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału. 

Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator 

wypoczynku. 

20.06.2022 r. 
godzina 8:00 

Publikacja wykazu wolnych miejsc 

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/


 

 

 

Rodzic/opiekun prawny wypełnia papierową wersję karty kwalifikacyjnej. 

Data 
Etap zapisów/czynności kandydata 

od do 

10.05.2022 r. godzina 8:00 
22.05.2022 r. 

1.    Rodzic/opiekun prawny wypełnia kartę kwalifikacyjną. 
Kartę można pobrać z systemu lub otrzymać w szkole/placówce specjalnej 

(w godzinach jej pracy), która organizuje Akcję. 

2.    Rodzic/opiekun prawny składa kartę kwalifikacyjną w 

szkole/placówce specjalnej (w godzinach jej pracy), która organizuje 

Akcję. 

24.05.2022 r. 
od godziny 16:00 

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych  
i niezakwalifikowanych. 

25.05.2022 r. 
godzina 8:00 

08.06.2022 r. 
godzina 12:00 

Potwierdzanie woli udziału w Akcji, w każdej szkole/placówce specjalnej 

(w godzinach jej pracy), do której kandydat został zakwalifikowany 

poprzez złożenie: 

- karty kwalifikacyjnej (jedna karta na jeden turnus) wraz załącznikami, 

- potwierdzenia opłat za żywienie i opiekę lub zaświadczenia o zwolnieniu 

z opłat. 

 

Złożenie karty w szkole/placówce specjalnej jest warunkiem udziału    

w Akcji. 

13.06.2022 r. 
godzina 12:00 

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału. 

Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator 

wypoczynku. 

20.06.2022 r. 
godzina 8:00 

Publikacja wykazu wolnych miejsc. 

 

 


