
Ząbki, dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
Szanowni Państwo  
Rodzice / Opiekunowie Prawni  
dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Ząbki, 

uprzejmie informujemy, iż jak co roku została przygotowana na terenie Miasta Ząbki akcja 
„Lato w Mieście 2020”, w celu zorganizowania opieki dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 
przy zachowaniu reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poniżej podana jest 
szczegółowa informacja dotycząca: 

1. adresów placówek, które w okresie wakacji 2020 r. (w poniedziałki, wtorki, środy, 
czwartki, piątki) będą prowadziły wypoczynek dla dzieci i młodzieży w ramach akcji 
,,Lato w mieście 2020" na terenie Miasta Ząbki, 

2. terminów prowadzenia wypoczynku w ramach ww. akcji przez wymienione w tabeli 
placówki. 

 
Nazwa i adres 

organizatora wypoczynku 

 
Termin prowadzenia wypoczynku- 

w ramach akcji „Lato w mieście 
2019” 

Strony internetowe 
poszczególnych placówek, 
na których dostępna będzie 

informacja o organizacji 
„Lata w mieście 2019” 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Piłsudskiego 35, Ząbki od 6 lipca do 17 lipca 2020 roku  

www.sp1zabki.szkolnastrona.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. Batorego 11, Ząbki od 13 lipca do 24 lipca 2020 roku  

www.sp2zabki.idsl.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Kościelna 2, Ząbki od 27 lipiec do 9 sierpnia 2020 roku  

www.sp3zabki.pl 

Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Słowackiego 10, Ząbki od 29 czerwca do 10 lipca 2020 roku  

www.mokzabki.koti.pl 

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

ul. Słowackiego 21, Ząbki 

Od 10 sierpnia do 28 sierpnia 2020 
roku 

 
www.mosirzabki.pl 

Uprzejmie Państwa informuję, iż pierwszeństwo przy przyjmowaniu na ww. akcje mają 
dzieci, których rodzice są mieszkańcami Miasta Ząbki i rozliczają się w Urzędzie 
Skarbowym w Wołominie. Jeśli rodzina nie osiągnęła dochodu za rok poprzedni, a co za 
tym idzie nie może okazać się zeznaniem podatkowym, zobowiązana jest złożyć informacje 
od Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach, o korzystaniu ze świadczeń OPS. 
Rodzice, którzy nie spełniają powyższych warunków mogą zapisać dziecko na akcje „Lato w 
mieście” pod warunkiem wolnych miejsc i jednocześnie ponoszą pełną odpłatność za 
prowadzone zajęcia. 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. warunków będzie pierwsza strona zeznania 
podatkowego wskazującego miejsce zamieszkania w Ząbkach lub informacja z OPS w 
Ząbkach. 

Jednocześnie informuję, iż istnieje możliwość skreślenia dziecka z listy uczestników w 
przypadku zachowań agresywnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci 
oraz w sytuacji nierespektowania poleceń i uwag nauczycieli i opiekunów.  

Informacje dotyczące zajęć prowadzonych w poszczególnych dniach akcji ,,Lato w mieście 
2020" oraz zapisu uczestników są zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych 
placówek. 
 
Referat Oświaty i Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Ząbki 
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