
Додаток № 2  

до Інструкції проведення 

Варшавської акції 

„Зима в Місті” 2023 
 

 
 

Правила процедури набору 

до варшавської акції „Зима в Місті” 2023 
 
Відпочинок дітей і молоді в межах варшавської акції «Зима в місті», далі – Акція, організована під 
час канікул у закладах освіти (Канікулярні Заклади Освіти), далі – КЗО, у 2022/2023 навчальному 
роцію. Акція проводиться відповідно до ст.  92a - 92t Закону про систему освіти від 7 вересня 1991 
р. (Вісник законів 2022 р., ст. 2230) та Постанови Міністра національної освіти про відпочинок дітей 
та молоді від 30 березня 2016 р. (Вісник законів 2016, ст. 452). 

Набір дітей та молоді до Акції здійснюється на підставі Указу № 1875/2019 мера міста Варшави про 
правила проведення варшавської акції «Літо/зима в місті» від 20 грудня 2019 року. 
 
 
1. Акція «Зима в місті», організована для учнів варшавських шкіл та учнів з постійним місцем 
проживання у Варшаві у 2022/2023 навчальному році. Участь в Акції здійснюється завдяки 
електронній системі заявок. 

2. Термін набору до КЗО вказано в розкладі для кандидата, що є доступним на веб-сторінках 
дільниць і шкіл, які є організаторами КЗО, а також на сайті Управління освіти міста Варшави за 
адресою: edukacja.um.warszawa.pl 

3. Батьки/законні опікуни кандидата записують свою дитину в тижневі табори відпочинку  
(з понеділка по п’ятницю), що організовуються з 13 лютого 2023 р. по 24 лютого 2023 р. У кожному 
таборі можна вказати будь-яку кількість КЗО, в яких організована Акція «Зима в місті» 2023. 

4. Процедура набору проводиться на підставі заявки – реєстрації в електронній системі за адресою: 
warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl у термін, зазначений у розкладі, тобто з 01.02.2023 з 8:00 години 
до 15.01.2023 до 24:00 години. 

5. Батьки/законні опікуни кандидата можуть зареєструвати дитину лише один раз, використовуючи 
номер PESEL як логін та унікальний пароль, встановлений заявником. У разі відсутності номера 
PESEL батьки/законні опікуни кандидата звертаються до КЗО для отримання ідентифікатора – 
логіна, який дозволить зареєструвати дитину в електронній системі заявок. Багаторазовий вхід 
одного й того самого кандидата з використанням різних логінів прирівнюється до відмови від 
подання заявки на участь в Акції. 

6. У випадку, коли неможливо прийняти всіх кандидатів у певне КЗО, будуть застосовані такі 
критерії прийому: 

• учень, який протягом цього навчального року відвідує школу, де буде КЗО; 

• учень, який протягом цього навчального року відвідує школу в тій дільниці міста; 

• родичі – брати і сестри, які є учнями I – VIII класів початкової або старшої школи, які 
подають заяву до КЗО на однаковий термін. 



7. Зарахування учнів спеціальних варшавських шкіл здійснюється згідно з правилами процедури 
набору Акції «Зима в місті» 2023 у спеціальних школах/закладах. 

8. Батьки/законні опікуни учнів спеціальних варшавських шкіл, які подають заяву до участі в Акції, 
реєструються в електронній системі заявок на участь в Акції або звертаються безпосередньо до 
спеціальних шкіл, що в 2022/2023 навчальному році організовують Акцію. 

9. Інформацію щодо зарахування дитини можна отримати в електронній системі заявок за 
адресою: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, у термін, зазначений у розкладі, тобто 20.01.2023 р. 
після 16:00. 

10. Батьки/законні опікуни учнів, яких зарахували для участі в Акції, подають кваліфікаційну картку 
учасника відпочинку та оплачують харчування та догляд або надають довідки про звільнення від 
оплати за навчання в їхній школі, відповідно до Правил КЗО, протягом терміну, зазначеного в 
розкладі, тобто з 23.01.2023 р. з 8:00 години по 31.01.2023 р. до 12:00 години. Неподання 
документів у зазначений термін означає відмову від місця в КЗО. 

11. Остаточне рішення щодо зарахування дитини для участі в Акції приймає організатор 
відпочинку. 

12. Після оприлюднення результатів набору починається реєстрація на вільні місця, деталі 
наведено нижче. 

13. Про відмову від участі в Акції батьки/законні опікуни кандидата/учасника повідомляють 
керівника відпочинку письмово, в тому числі електронною поштою, за контактними даними 
відповідного закладу. 

14. Під відмовою від участі в Акції також розуміється дводенна безпідставна відсутність учасника у 
зимовому таборі відпочинку .  

15. Інформація про зарахування оприлюднюється на веб-сайті КЗО та розміщується в школах, 
дільничних службах, Управлінні освіти міста Варшава за адресою: edukacja.um.warszawa.pl 

 
 

Розклад реєстрації на Акцію "Зима в Місті" 2023 
 

Дата 
Етап реєстрації/дії кандидата 

від дo 

02.01.2023 р. 
 година 8:00 

15.01.2023 р. 
година 24:00 

Реєстрація (вхід) в систему кандидатів за адресою: 
warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl 

20.01.2023 р. 
година 16:00 

Інформація в системі кандидатів щодо зарахованих і 
незарахованих. 

23.01.2023 р. 
година 8:00 

31.01.2023 р. 
година 12:00 

• Завантаження з системи кваліфікаційної карти для 
кожної школи/закладу, до якої кандидат був 
зарахований (одна карта на одну зміну табору). 
Здійснення оплати за харчування та догляд. 

 

• Підтвердження бажання брати участь в Акції в кожній 
школі/закладі, до якої кандидат був зарахований, 
шляхом подання:  
- кваліфікаційної карти (одна карта на одну зміну 



табору) з додатками - підтвердження оплати за 
харчування та догляд або довідка про звільнення від 
оплати. 
Подання карти в школу/заклад є умовою участі в Акції 

03.02.2023 р. 
 година 16:00 

Інформація в системі про кандидатів, які підтвердили своє 
бажання брати участь. 
Остаточне рішення про допуск до Акції приймає 
організатор відпочинку. 

06.02.2023 р. 
година 12:00 

Оприлюднення вільних місць. 

 
Набір на вільні місця 

 
1. Реєстрація на вільні місця відбувається: 

• тільки до КЗО з наявними місцями; 

• за розкладом, тобто триває від 06.02.2023 р. з години 12:00 до закінчення Акції „Зима в 
Miсті” 2023; 

• на підставі заяви, тобто через заповнену батьками/законним опікуном кандидата 
кваліфікаційну карту, яку можна завантажити з сайту  електронної системи заявок за 
адресою:: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl або отримати в КЗО. 

2. Батьки/законні опікуни кандидата, які не брали участь у попередній реєстрації, і бажають подати 
заяву про зарахування дитини до Акції з заповненою та підписаною кваліфікаційною картою, 
звертаються до КЗО, що має вільні місця.  Вони здійснюють оплату відповідно до інформації, 
отриманої від КЗО, або подають довідку про звільнення від оплати. Рішення про прийняття дитини 
приймає організатор відпочинку. 

3. Батьки/законні опікуни кандидата, які  брали участь у попередній реєстрації, дитина була 
прийнята, a батьки/законні опікуни кандидата бажають подати заяву про зарахування дитини до 
іншого КЗО, повинні подати письмову заяву про відмову до КЗО, до якої була подана 
кваліфікаційна карта і підтвердження оплат. Потім батьки/законні опікуни кандидата звертаються 
до КЗО, що має вільні місця, з заповненою та підписаною кваліфікаційною картою. Вони 
здійснюють оплату відповідно до інформації, отриманої від КЗО або подають довідку про 
звільнення від оплат. Рішення про прийняття дитини приймає організатор відпочинку. 

4. Батьки/законні опікуни кандидата, які брали участь у попередній реєстрації, і дитина не була 
прийнята, a батьки/законні опікуни кандидата бажають подати заяву про зарахування дитини до 
Акції, з заповненою та підписаною кваліфікаційною картою звертаються до КЗО, що має вільні 
місця. Вони здійснюють оплату відповідно до інформації, отриманої від КЗО або подають довідку 
про звільнення від оплат. Рішення про прийняття дитини приймає організатор відпочинку. 

5. Батьки/законні опікуни кандидата, які  брали участь у попередній реєстрації, дитина була 
прийнята, aле батьки/законні опікуни кандидата не підтвердили своє бажання, тобто не подали 
кваліфікаційну картку разом із підтвердженням оплати/довідкою про звільнення від оплати у 
визначений термін, а бажають подати заяву про зарахування дитини до Акції, мають з заповненою 
та підписаною кваліфікаційною картою звернутися до КЗО, що має вільні місця. Вони здійснюють 
оплату відповідно до інформації, отриманої від КЗО або подають довідку про звільнення від оплат. 
Рішення про прийняття дитини приймає організатор відпочинку. 



 

06.02.2023 р. 
година 12:00 

Запис на вільні місця в годинах, встановлених у даній 
школі/закладі. 
Батьки/законні опікуни заявляють про бажання, щоб 
дитина взяла участь в Акції в школі/закладі, що має вільні 
місця. 
Рішення про прийняття дитини приймає організатор 
відпочинку. 

 


