
„Lato w Mieście” 2017 

 Dzielnica Ochota m.st. Warszawy 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

Na terenie Dzielnicy Ochota będzie realizowany Warszawski Program „Lato w Mieście” 2017. W tym 

roku program będzie działał od 26 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. w następujących szkołach tj. 

Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych na terenie Ochoty: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Jasielska 49/53 

2. Nabór: Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Wawelska 48, lokalizacja Wakacyjnej Placówki 

Edukacyjnej: Gimnazjum Nr 14, ul. Barska 32 

3. Szkoła Podstawowa Nr 97, ul. Spiska 1 

4. Szkoła Podstawowa Nr 175, ul. Trzech Budrysów 32 

5. Szkoła Podstawowa Nr 264, ul. Majewskiego 17 

6. Szkoła Podstawowa Nr 280, ul. Gorlicka 3 

7. Zespół Szkół Nr 83, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 

Zapisy rozpoczynają się  

15.05.2017 r. (poniedziałek) od godz. 8.00. 

I  kończą się 14.06.2017 r . o godz. 15.00. 

Terminy funkcjonowania placówek i dane kontaktowe do kierowników WPE znajdują się w załączniku 

„LATO W MIEŚCIE 2017 PLACÓWKI OCHOTA.pdf” 

W celu zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w programie należy wypełnić Kartę Kwalifikacyjną  

(w formie papierowej) i złożyć w wybranej szkole, w której dziecko ma uczestniczyć w programie, 

znajdującej się na liście powyżej i w załączniku „LATO W MIEŚCIE 2017 PLACÓWKI OCHOTA.pdf” 

Kartę Kwalifikacyjną będzie można pobrać ze strony Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy od dnia 

15.05.2017 r. lub otrzymać w wersji papierowej od dnia 15.05.2017 r. w każdej Wakacyjnej  Placówce 

Edukacyjnej.  

Przyjmowanie  kart odbywać się będzie przez cały okres naboru w dniach 15.05 – 14.06.2017 r. 

w godzinach pracy danej placówki oświatowej i świetlicy szkolnej. Złożenie Karty Kwalifikacyjnej nie 

stanowi o przyjęciu dziecka do programu - wymaga zakwalifikowania przez dyrektora szkoły. Każda 

z placówek powinna w miarę swoich możliwości zapewnić miejsce u siebie dla wszystkich chętnych 

do uczestnictwa w Programie „Lato w Mieście” 2017 (decyduje kolejność zgłoszeń w placówce), 

a w przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej szkole, przekierować uczestnika we współpracy 

z  Koordynatorem Dzielnicowym do innej lokalizacji. 

Informacje na temat programów zajęć realizowanych w poszczególnych szkołach oraz w placówkach 

zajęć specjalistycznych zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie internetowej Dzielnicy 

Ochota m.st. Warszawy oraz na stronach Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych. 

Z Warszawskiego Programu ”Lato w Mieście” mogą korzystać uczniowie warszawskich szkół oraz 

uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. 

 

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udziela Koordynator Dzielnicowy Programu 

„Lato w Mieście” 2017:  Zbigniew Najbauer, Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota  

m.st. Warszawy tel. (22) 822-28-61, znajbauer@um.warszawa.pl. 

mailto:znajbauer@um.warszawa.pl

