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Regulamin jest integralną częścią zgłoszenia dziecka na półkolonie w szkole  

podczas ferii zimowych 2021 

 

 

RGULAMIN PÓŁKOLONII ORGANIZOWANYCH NA 

TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ŚWIDNIKU 

 „FERIE W SZKOLE 2021” 

 

 

 

Dział 1 – Organizacja półkolonii: 

 

1. Organizatorem Półkolonii jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku; ul. Jarzębinowa 

6 

2. Uczestnikami Półkolonii są dzieci ze szkoły. 

3. Półkolonie trwają w okresie od 4-15.01.2021r. roku od poniedziałku do piątku  

z wyłączeniem dnia 6 stycznia, przez 9 dni roboczych w godzinach od 9.00 do 14.00 

w budynku przy ul. Jarzębinowej 6. 

a. I turnus: 4-8.01.2021r. (z wyłączeniem 6.01.) 

b. II turnus: 11-15.01.2021r. 

4. Zapisy na półkolonie odbywać się będą do 30 grudnia 2020r. do godz.12.00. 

Wypełnioną kartę kwalifikacyjną przesłać na adres sekretariatu szkoły 

info@sp5.swidnik.pl (druk do pobrania znajduje się na stronie szkoły). 

5. Limit dzieci uczestniczących w półkolonii wynosi 12 osób na jedną grupę.  

W I turnusie ilość grup - 2, w II turnusie ilość grup - 5. 

6. Półkolonie organizowane są w grupach od 9 do 12 osób. Grupy poniżej 9 osób, 

pomimo zgłoszeń chętnych, nie organizuje się. 

7. Brak złożenia karty uczestnika w określonym terminie lub niewłaściwie wypełniona 

karta powoduje niezakwalifikowanie dziecka na Półkolonie. 

8. Dnia 31 grudnia 2020 r. o godz.14.00 dostępna będzie na stronie szkoły lista dzieci 

zakwalifikowanych na Półkolonie. 

9. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci niezakwalifikowane zostaną 

wpisane na listę rezerwową. 

10. Udział w Półkoloniach jest bezpłatny z wyjątkiem obiadu płatnego u ajenta stołówki 

szkolnej – 9 zł.  

11. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej i zmiany stanowiska MEN 

półkolonie mogą zostać odwołane. 

12. Plan zajęć sporządzany jest przez osoby przygotowujące ofertę Półkolonii i zawiera 

program rekreacyjno – edukacyjny. Plan zostanie podany do wiadomości uczestników 

przed rozpoczęciem zajęć. 

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie półkolonii, 

podyktowanych szczególnymi okolicznościami, na które nie mają wpływu. 
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14. Kierownik Półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą 

kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. 

15. Opiekun – wychowawca posiada kwalifikacje zgodne z w/w Rozporządzeniem. 

 

 

Dział 2 - Rodzice/Opiekunowie prawni: 

 

1. rodzice/opiekunowie, odprowadzają/odbierają dzieci do/z przedsionka szkoły, 

przestrzeni wspólnej – wiatrołapu - domofon. 

2. w przestrzeni wspólnej przestrzegają następujących zasad: 

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

• dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

• dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,  

• przestrzegają aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk). 

3. rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną 

osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa. 

4. przestrzegają procedur odbioru dziecka z półkolonii – Procedury i załączniki o 

odbiorze dziecka lub samodzielnym powrocie zapisane i dostępne są do pobrania w 

Wytycznych, warunkach udziału i zasadach obowiązujących podczas półkolonii. 

5. są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie  

z wyznaczonym harmonogramem. 

6. są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierać 

dziecko z Półkolonii,  

7. są zobowiązani zapewnić dziecku odpowiedni strój do prowadzonych danego dnia 

zajęć zgodnych z harmonogramem, 

8. są zobowiązani do odebrania dziecka w czasie trwania półkolonii w przypadku 

choroby lub nagłej niedyspozycji ucznia, 

9. rodzice mają obowiązek przekazać wychowawcy pisemną informację o problemach 

zdrowotnych dziecka (jeżeli takie istnieją) wraz z pisemną informacją o braku 

przeciwwskazań do udziału w ww. zorganizowanym wypoczynku, w tym m.in.  

w zajęciach ruchowych. 

10. mają prawo do pisemnego zgłaszania wniosków do Opiekunów i Kierownika 

Półkolonii. 

11. rodzic/ opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

oraz publikowanie jego zdjęć na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń  

w związku z uczestnictwem na półkolonii, 

12. organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników 

w trakcie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci,  

a dokonanych przez innych uczestników. Zwracamy się z prośbą o nie przynoszenie 

na pólkolonię cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, 

itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 
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Dział 3 – Uczestnicy: 

 

1. Każdy uczestnik półkolonii powinien posiadać : 

• maseczkę/inne zakrycie ust i nosa 

• napój 

• drugie śniadanie (opcjonalnie) 

• długopis, kredki 

• strój sportowy, 

• obuwie sportowe 

2. Uczestnicy mają prawo do: 

• korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku, 

• aktywnego udziału we wszystkich zajęciach, 

• zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej i Kierownika 

Półkolonii, 

• otrzymywania wyróżnień. 

3. Uczestnicy mają obowiązek: 

• wykonywania poleceń kadry opiekuńczej, 

• przestrzegania regulaminu dnia, 

• brania czynnego udziału w organizowanych zajęciach, 

• zachowania porządku i higieny, 

• przestrzegania regulaminów: uczestnika półkolonii, wewnętrznego regulaminu 

świetlicy, hali sportowej, sal lekcyjnych i komputerowych, stołówki szkolnej oraz 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

4. Uczestnikom zabrania się: 

• samowolnego odłączania się od grupy, do której zostają przypisani, 

• niszczenia sprzętu i wyposażenia, 

• używania wulgarnych słów, 

• korzystania z telefonów. 

5. Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca, gdzie odbywają się zajęcia, 

jakakolwiek inna niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a 

w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.  

6. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/Opiekun 

może zostać obciążony kosztami naprawy szkody. 

 

Dział 4 – Opiekunowie 

 

1. Opiekun ma prawo: 

• zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg Kierownikowi Półkolonii, 

• zgłaszania Kierownikowi Półkolonii problemów wychowawczych z Uczestnikami, 

2. Opiekun ma obowiązek: 

• zapoznania się z kartami kwalifikacyjnymi Uczestników wypoczynku, 

• prowadzenia dziennika zajęć, 

• opracowania planów pracy wychowawcy grupy, 
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• organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia, 

• sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia 

oraz innych czynności opiekuńczych zgodnie z wytycznymi, warunkami udziału  

i zasadami obowiązującymi podczas półkolonii na terenie Szkoły Podstawowej nr 5  

w Świdniku w czasie organizacji wypoczynku zimowego w formie półkolonii „Ferie 

w szkole 2021” 

• zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom grupy, znajomości przepisów pierwszej 

pomocy i przepisów pożarowych, 

• współdziałanie i wykonywanie poleceń Kierownika Półkolonii, 

• po zakończeniu zajęć Półkolonii Opiekun ma obowiązek dostarczyć do Kierownika 

Półkolonii uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem, 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz procedur zapobiegawczych: w przypadku 

objawów infekcji dróg oddechowych u uczestnika półkolonii, kierownika, 

wychowawcy lub innej osoby oraz procedur postępowania w przypadku 

potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem,  

3.  Opiekunowi zabrania się; 

• samowolnego opuszczania powierzonych mu pod opiekę Uczestników, 

• dyskryminowania i poniżania Uczestników, 

• podawania Uczestnikom lekarstw. 

 

Dział 5 – Kierownik Półkolonii 

 

1. Kierownik Półkolonii ma obowiązek: 

• kierować wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• kontrolować pracę Opiekunów. 

• zapewnić Uczestnikom Półkolonii właściwą opiekę i warunki bezpieczeństwa 

od momentu przyjęcia ich od Rodziców/Prawnych opiekunów do czasu ponownego 

przekazania Rodzicom/Prawnym opiekunom, 

• zapewnić odpowiednie warunki w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującym 

przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia, 

• na wniosek Rodziców/Prawnych opiekunów informować o zachowaniu dzieci oraz ich 

stanie zdrowia, 

• nadzorowania przestrzegania zasad racjonalnego żywienia. 

• przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

 

Dział 6 – Postanowienia końcowe 

 

Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Opiekunów, Kierownika Półkolonii oraz 

Rodziców/Prawnych opiekunów uczestników w trakcie trwania Półkolonii. 

 

 

 

 

 

/kierownik półkolonii/ /dyrektor/ 


