
Warszawska Akcja "Lato w Mieście"  

25 lipca - 05 sierpnia 2022 r.  – ZAPISY 

I TYDZIEŃ: 25.07-29.07.2022 

II TYDZIEŃ: 01.08- 05.08.2022 

Od 10 maja 2022 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. 
Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w 
stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych.  

Jak się zapisać? 

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń 
rozpoczną się 10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r. – zgodnie z 
zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.  

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą 
numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu 
podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. 
Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od 
poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii 
letnich).  

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00. 

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 25 maja 2022 r. od 
godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania 
opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i 
załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało 
zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator 
wypoczynku. 

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz 
harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl  

Feryjne Placówki Edukacyjne 

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 
8:00 do 16:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym  
w Warszawie. 

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata 
wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę. 

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. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki 
podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka 
Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo 
płatnych posiłków. 

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na 
wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki 
i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.  

 

W SKRÓCIE: 

10.05.2022 do 19.05.2022 przyjmowanie kart kwalifikacyjnych od rodziców 

24.05.2022 godz. 16.00 publikacja list kandydatów zakwalifikowanych 

25.05.2022 do 08.06.2022 składanie opłat za opiekę i wyżywienie 

Istnieje możliwość zapisu elektronicznego (logowanie przez stronę Biura Edukacji pod 

adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl) lub w wersji papierowej (karta do pobrania 

z sekretariatu od 10.05.2022 lub w plikach poniżej). 

W programie m.in. wycieczki na kręgle, do kina, na różnorodne sale zabaw, jak również 

stacjonarne zajęcia plastyczne, sportowe, komputerowe, zabawy sensoryczne, eksperymenty, 

warsztaty w plenerze, oraz zabawy na świeżym powietrzu.  

Rodzicom dzieci zapisanych (dostarczona w terminie karta kwalifikacyjna i uiszczona opłata) 

przypominamy, że szkoła zapewnia opiekę od godziny 8.00  do 16.00. Śniadanie jest o 

godzinie 9.00, a obiad około godziny 14.00. Obowiązuje obuwie na zmianę i strój 

dostosowany do pory roku i pogody.  Zachęcamy do podpisania dzieciom wierzchnich ubrań 

na metkach, co ułatwi opiekunom ich identyfikację podczas wyjść. Prosimy, aby dzieci były 

zaopatrzone w mały plecak i butelkę (bidon) na wodę. 

 

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2022 będzie organizowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.  

Zapraszamy! 

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

