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REGULAMIN UCZESTNIKA PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  

IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO W TARNOWIE 

 

1. Organizatorem półkolonii jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie. 

2. Opieka nad dzieckiem odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do16.00 

podstałym nadzorem wychowawców oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu zajęd. 

3. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całośd wypoczynku. Jego obowiązkiem jest 

czuwad nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami. 

4. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładad wszelkich starao, by stworzyd dzieciom 

jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwid im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz 

organizowad czas wolny w sposób bezpieczny, przyjemny i pożyteczny. 

5. Program półkolonii oraz plan zajęd na poszczególne dni sporządzany jest przez 

wychowawców i kierownika półkolonii. Szczegółowy rozkład zajęd zostaje przedstawiony 

uczestnikom w pierwszym dniu zajęd. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach gdy program nie 

może byd zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora. 

7. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne 

do przeprowadzenia zajęd. 

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie 

trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonane przez 

innych uczestników półkolonii – odpowiedzialnośd ponoszą rodzice. 

9. Organizator nie zaleca przynosid na półkolonie cennych urządzeo i przedmiotów 

wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki, zabawki itp.) i nie bierze 

odpowiedzialności za tego typu przedmioty. 

10. Podczas zajęd sportowych obowiązuje uczestników zakaz korzystania z urządzeo 

elektronicznych. 

11. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów  

o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

12. Rodzice: 

 są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z planem 

zajęd, 

 są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do szkoły  

i z powrotem, 

 w razie konieczności są zobowiązani napisad pisemne upoważnienie dla osób, które 

mogą odbierad dziecko z półkolonii i dostarczyd upoważnienie w pierwszym dniu 

półkolonii, 

 w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka na półkolonię, rodzice są 

zobowiązani napisad stosowne oświadczenie i dostarczyd je w pierwszym dniu półkolonii. 

13. Uczestnicypółkolonii mają prawo do: 

 spokojnego, radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii, 

 wnoszenia próśb i skarg do wychowawców, 

 uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców, kierownika półkolonii lub 

pielęgniarki. 

14. Uczestnicy mają obowiązek: 

 przestrzegad regulaminu półkolonii, 
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 wykonywad polecenia opiekunów  prowadzących zajęcia, a podczas wycieczek,  zajęd 
sportowych, zajęd na basenie bezwzględnie podporządkowywad się poleceniom 
opiekunów i wychowawców, 

 przestrzegad zasad higieny (m.in. myd ręce przed każdym posiłkiem), dbad o czystośd, ład 
i porządek w miejscu pobytu, 

 przestrzegad zasad bezpieczeostwa oraz przepisów ruchu drogowego, a w razie 

dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informowad 

wychowawcę, 

 zachowywad się w sposób zdyscyplinowany i  kulturalny wobec innych uczestników 

półkolonii i osób dorosłych, 

 dbad o dobrą atmosferę w grupie i brad czynny dział w zajęciach, 

 posiadadodpowiednią odzież i wygodne obuwie - stosownie do pogody, nosid nakrycie 

głowy chroniące przed udarem oraz strój na pływalnię, 

 przebywad w grupie półkolonijnej pod opieką wychowawcy,nie oddalad się poza 

placówkę półkolonii, a poza jej obrębem nie odchodzid  od grupy bez wyraźnego 

zezwolenia wychowawcy, 

 szanowad sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, 

 zgłaszad wychowawcy wyjście z placówki po zakooczonych zajęciach, 

 pamiętad, że zachowanie człowieka w miejscach publicznych świadczy o jego kulturze, 

może mied również wpływ na bezpieczeostwo wielu osób. 

15. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie  

iniewykonywanie poleceo wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje 

następujące konsekwencje: 

 upomnienie przez wychowawcę, 

 zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, 

 powiadomienie rodziców o zachowaniu, 

 nawetwykluczenie z półkolonii. 

16. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgarnych słów oraz zakaz innych 

zachowao niezgodnych z przyjętymi normami i zasadami społecznymi. 

17. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

rodzice/opiekunowie mogą zostad obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

 
Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego 
treśd.  
 

 
 


