
Zarzqdzenie Nr 14/6/2018 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 01.02.2018r. 

w sprawie Regulaminu rekrutacji i uuestnictwa w projekcie 

pn. ,,Umiem pWaC w gminie Serock 2018" 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. z 2017r. 

poz. 1875 z pbfn. zm.) zarzgdza sig, co nastgpuje: 

Ustala sie Reguiamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. ,,Umiem piywat w gminie Serock2018" 
-jako zatqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

Wykonanie zarzqdzenia powierza sig dyrektorom szk6t podstawowych prowadzonych przez gmine 

Miasto i Gmina Serock oraz dyrektorowi Zespotu Obslugi Szk6t i Przedszkoli w Serocku. 

§ 3 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zatqcmik do Zarzqdzenia 
Nr 14/8/2018 
Burmistrza Miasta i Gmlny Serock 
z dnia 01.02.2018r. 

REGULAMIN 

rekrutacji I uczestnictwa w projekcie pt. .Umiem m a t  w gminle Serock 2018" 

Niniejszy regulamin opracowano w oparciu o regulamin zajet stanowiqcy zalqcznik nr 5 

do wniosku o przyznanie dofinansowania do projektu pn. ,,Umiem plyvat w gminie 

Serock 2018" oraz Program Powszechnej Nauki Plyvania ,,Umiem plywat" Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, stanowigcy zalgcznik do otwartego konkursu na dofinansowanie w 

2018r. organizacji zajet sportowych dla uczni6w realizowanych w ramach zadania ,,Sport 

dla Wszystkich"; dzialania ,,Upowszechnianie sportu dzieci i mbdzieif'. 
II. Organizatorem zajet jest gmina Miasto i Gmina Serock we wsp6ldzialaniu ze szkolami 

podstawowymi prowadzonymi przez gming Miasto i Gmina Serock, zwanymi dalej 

,,realizatorami zajet". 
Ill. Udzial ucznia w programie jest bezplatny. 

1. Zajecia sportowe - nauka plywania przeznaczone sq dla zakwalifikowanych do zajpt uczni6w i 
uczennic klas II i Ill ze szk6k Szkola Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie, Szkola 

Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku, Szkola Podstawowa im. W. Zglenickiego w Woli 
Kielpihskiej, Szkola Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu. 

2. Naboru uczni6w do programu / grup dokonujq Szkolne Komisje Rekrutacyjne powolane przez 

dyrektor6w szk61. 
3. Rekrutacja uczni6w do zajet w ramach projektu nastgpi w okresie popnedzajqcym 

rozpoczecie zajqt, w nastepujqcym zakresie: 

- 
Plazwa szkoly 

Szkola 
I'odstawowa 
w Serocku 

Szkola 
Podstawowa 

w Zegrzu 
Szkola 

Podstawowa 
w Woli 

- Kielpirlskiej 
Szkola 

Podstawowa 
w Jadwisinie - 

Razem: 

Realizacja zajet w 
terminie: 

I: 01.02 -30.06.2018r. 
11: 01.09 -07.12.2018r 

01.02 -30.06.2018r. 

01.02 - 30.06.2018r. 

01.09 - 07.12.2018r. 

Liuba grup 
zajpciowych 

I termin- 3 
II termin - 3 

2 

4 

2 

14 

Uwagl 
Lluba uanl6w z 
orzerzenlem o 

potrzebie bztatcenla 
specjalnego 

6 uuni6w z kl. Ill 
2 uuni6w z kl.lll 

2 uczni6w 

Maksymalna 
l iuba 

ucznibw w 
grupie 

15 
15 

15 

15 

15 

Liczba 
ucznibw 
og6lem 

43 
45 

21 

58 

30 

197 

Liuba 
godzin zajpt 

na gruppl 
og6lem 

20160 
20160 

20140 

20180 

20140 

20/280 








