
ZARZĄDZENIE NR 3/2019 

 
DYREKTORA SPECJALISTYCZNEJ PORADNI 

WCZESNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KRAKOWIE 

Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019 r. 
w sprawie organizowania zajęć specjalistycznych  

w ramach Programu Rządowego „ Za życiem”  w GMK 

 

1. Zajęcia specjalistyczne w ramach Programu rządowego „ Za życiem” OKRO w GMK 

organizuje się zgodnie z obowiązującym Regulaminem OKRO w GMK. 

2. Dzieci uprawnione do zajęć specjalistycznych OKRO winny posiadać dokumentację 

zgodną z Regulaminem OKRO w GMK. 

3. W roku 2020, z uwagi na ograniczoną liczbę godzin i miejsc dla dzieci w Programie,             

o zakwalifikowaniu dziecka do zajęć decyduje: 

a) kolejność wpływu wniosku rodziców wraz z dokumentacją do sekretariatu 

SPWPPP  w wyznaczonych na rekrutację terminach, 

b) rekrutacja odbywa się do trzech osobnych edycji w Programie 

I Edycja od 1.01.2020 – 31.03.2020 r. 

II Edycja od 1.04.2020 – 30.06.2020 r. 

III Edycja od 1.09.2020 – 30.11.2020 r. 

c) dzieci zakwalifikowane do zajęć OKRO na okres trzech miesięcy w wyznaczonej 

edycji Programu, mogą ubiegać się o zajęcia w kolejnej edycji, pod warunkiem 

dostępności miejsc i po przejściu pozytywnej rekrutacji, zgodnie z procedurą, 

d) pierwszeństwo w organizacji zajęć OKRO w kolejnych edycjach Programu mają 

uprawnione dzieci, które nie korzystały wcześniej z zajęć OKRO, a następnie - wg 

kolejności wpływających wniosków rodziców. 

4. Terminy składania dokumentów do rekrutacji do  poszczególnych edycji Programu           

w roku 2020 odbywa się: 

a) I Edycja (okres 1.01.2020 r. - 31.03.2020 r.)  składanie dokumentów 

od 21.10.2020 – 14.11.2020 r., 

b) II Edycja (na okres 1.04.2020 r. - 30.06.2020 r.) składanie dokumentów                

od  1.02.2020 – 28.02.2020 r., 

c) III Edycja (na okres 1.09.2020 r. - 30.11.2020 r.) składanie dokumentów                 

od 1.07.2020 – 31.07.2020 r. 

Składanie dokumentów, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie OKRO w GMK odbywa 

się w sekretariacie SPWPPP w godzinach pracy sekretariatu. 

5. Zajęcia specjalistyczne w ramach OKRO organizuje się z uwzględnieniem dostępności 

specjalistów i możliwych miejsc realizacji w GMK. 
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