
ZARZĄDZENIE NR 6/2022 

Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” 

w Warszawie 
z dnia  1.06.2022 r. 

w sprawie: organizacji „Lato w mieście 2022” 

Na podstawie Zarządzenia Nr 1037/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 28.06.2011 r. zarządzam co 
następuje: 
§ 1 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”  prowadzi zajęcia okresowe zwane akcją  „Lato  w mieście 2022” w 
terminie od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r. według harmonogramu stanowiącego zał. nr 1 i 2 
§ 2 
Organizacja akcji  „Lato  w mieście 2022” będzie prowadzona w dwóch wariantach 
1.Dla grup zorganizowanych w terminie od 16 do 19.08.2022 według harmonogramu stanowiącego zał. nr 
1. 
2.Dla uczestników indywidualnych w terminie od 22-31 sierpnia 2022 według harmonogramu 
stanowiącego zał. nr  2. 
§ 3 
Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu 
rekrutacjaopp175@gmail.com  
§ 4 
Zapisów do udziału w akcji „Lato w mieście 2022” należy dokonywać  w dniach 
 13-24.06.2022  
1) Potwierdzeniem przyjęcia dziecka lub grupy na akcję „Lato w mieście 2022” w OPP „175 jest e-mail 

zwrotny z adnotacją „Dziecko lub Grupa została przyjęta” 

2) Potwierdzenie przyjęcia zostanie przesłane do dnia 30.06.2022 
3) W przypadku wolnych miejsc można zapisywać dziecko po terminie rekrutacji. 

§ 5 
Powołuję Komisję do rozpatrywania wniosków i  kwestii spornych dotyczących rekrutacji i organizacji 
akcji w składzie:  Katarzyna Andrzejewska, Beata Leszczyńska 
§ 6 
Wprowadzam „Kartę Uczestnika” dla grup zorganizowanych stanowiącą zał. nr 3 oraz dla „Kartę 
Uczestnika” dla uczestników indywidualnych stanowiącą zał. nr 4 do niniejszego zarządzenia w celu 
rekrutacji na zajęcia.  
§ 7 
Organizację akcji „Lato i Zima w mieście” określa  Regulamin akcji „Lato i Zima w mieście” zamieszczony 
na stronie ogniska www.ognisko175.edu.pl  
§ 8 
Zobowiązuję wszystkich pracowników ogniska oraz rodziców zgłaszających dzieci na akcję „Lato w 
mieście 2022” do przestrzegania Regulaminu akcji „Lato i Zima w mieście” 
§ 9 
Wszystkie wymienione w niniejszym zarządzeniu załączniki podje się do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem strony ogniska www.ognisko175.edu.pl  
 

Maria Popławka-Staniszewska 
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” 
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