
 „Zima w mieście 2023” 

Od 2 stycznia 2023 r. rozpoczynają się zapisy do Warszawskiej Akcji” Zima w mieście 2023”.  

W tym roku szkolnym Akcja "Zima w mieście 2023" realizowana będzie w dniach: od 13 do 24 lutego 2023 r. 

i skierowana będzie do uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych. 

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE) będą usytułowane w następujących szkołach: 

Szkoła Termin Adres Telefon, adres mailowy 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 350 
13 -24.02.2023 ul. Irzykowskiego 1a 

tel. 22 664 61 93  

sp350@eduwarszawa.pl 

Szkoła 
Podstawowa 

nr 82 
13 -24.02.2023 ul. Górczewska 201 

tel. 22 664 06 99  

sp82@eduwarszawa.pl 

 

Feryjne Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.30-17.30 

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy: dzieci z oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych nie mogą brać udziału w Akcji „Zima w mieście 2023”. 
  
Uwaga: dotyczy dzieci z oddziałów przedszkolnych w bemowskich szkołach. 
W okresie ferii zimowych 2023 r. macierzyste szkoły prowadzą zajęcia dla  wszystkich dzieci 
uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w danej szkole. 
  
Zgodnie z wytycznymi do realizacji Warszawskiej Akcji „Zima w mieście 2023” udział uczniów szkół 
podstawowych klas I - VIII  w zajęciach „Zima w mieście 2023” jest płatny: 
 

- wysokości opłat to: 35 zł dziennie za opiekę oraz 15 zł dziennie za żywienie (dwa posiłki, w tym jeden ciepły, 
napoje bezpłatne), 
- opłaty wnoszone są za pełen 5 dniowy turnus (pon. – pt.) lub jego wielokrotność. 
 
Z odpłatności za posiłki oraz opiekę zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych 
posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły oraz decyzji OPS - Bemowo, na podstawie 
zaświadczenia wydanego przez dyrektora macierzystej szkoły.  
Dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie 
złożonego zaświadczenia), nie wnoszą opłat za posiłki. Dzieci te korzystają z posiłków przyniesionych z domu. 
Natomiast wnoszą opłaty za opiekę. 
 
Rekrutacja uczestników do Akcji „Zima w mieście 2023”, prowadzona  będzie  elektronicznie. Nadzór nad tą 
rekrutacją sprawuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy i będzie się ona odbywała  zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Biuro Edukacji.  
Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, 
które dostępne są na stronie: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/ 
 
Rodzice składają wypełnione Karty kwalifikacyjne uczestnika Akcji „Zima w mieście 2023” z załączonymi 
dowodami opłat za posiłki i opiekę w sekretariacie szkoły dyżurującej.  
 
Również od 2 stycznia 2023 r. rozpoczną się zapisy za pośrednictwem systemu zgłoszeń do Akcji „Wspólna 
Warszawska Zima” organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundusz Narodów Zjednoczonych na 
rzecz Dzieci - UNICEF. Procedura zapisów dzieci z Ukrainy do „Wspólnej Warszawskiej Zimy” jest analogiczna 
do zapisów do Akcji „Zima w mieście 2023”.  
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