
REGULAMIN  PÓŁKOLONII  LETNIEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.S.KONARSKIEGO  

 W TARNOWIE  

W ROKU SZKOLNYM 2021/22 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Półkolonia organizowana jest zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, 

w szczególności z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 

r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). Organizację 

półkolonii koordynuje Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa we współpracy z 

Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, kierownikiem półkolonii oraz 

dyrektorem szkoły.  

2. Opieka nad dzieckiem odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. od 7
00

do 16
00

 pod 

stałym nadzorem wychowawców oraz kierownika półkolonii wg harmonogramu zajęć. 

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

czuwać nad zgodnością wypoczynku z obowiązującymi przepisami. 

4. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w 

zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób bezpieczny, przyjemny i pożyteczny. 

5. Podczas półkolonii obowiązuje ramowy plan dnia. 

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

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

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

przeprowadzenia zajęć. 

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 – odpowiedzialność ponoszą rodzice.  

9. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów 

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

odpowiedzialności za tego typu przedmioty. 

10. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów 

o zaistniałych wypadkach, urazach i problemach wychowawczych. 

11. Organizacja półkolonii odbywa się w reżimie sanitarnym, określonym przez przepisy 

prawa obowiązujące w terminie półkolonii. 



12. Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka w godzinach od 8.15 do 14.00.  

§ 2 

Zasady bezpieczeństwa  i procedury zapobiegające zakażeniu COVID 19 

1. W półkolonii mogą uczestniczyć tylko uczniowie bez objawów chorobowych.  

2. Uczestnicy półkolonii mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych.  

3. W przypadku wystąpienia u uczestnika objawów chorobowych zostaje on w miarę 

możliwości odizolowany od reszty grupy, wychowawca powiadamia 

rodziców/opiekunów prawnych o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka. 

4. Każdy uczestnik półkolonii ma obowiązek stosowania się do obowiązujących 

przepisów sanitarnych, związanych z obowiązującym stanem epidemii, pod rygorem 

usunięcia z półkolonii bez możliwości zwrotu poniesionej opłaty.  

5. Podczas pobytu na półkolonii uczestnik zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania wytycznych sanitarnych, dezynfekowania rąk, przestrzegania higieny, 

częstego mycia rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, 

nosa i ust. 

b) ograniczania liczby kontaktów w ramach zabezpieczenia przed możliwym 

zakażeniem, 

6. Uczestnicy spożywają posiłki zajmując w jadalni wyznaczone, stałe miejsca. 

7. Program zajęć jest realizowany zgodnie z nakazami i zakazami wynikającymi 

z aktualnie obowiązujących przepisów związanych ze stanem epidemii. 

8. Sprzęt sportowy i programowy używany przez uczestników jest czyszczony 

i dezynfekowany.  

9. Infrastruktura obiektu, sale do prowadzenia zajęć, przestrzenie wspólne są regularnie 

wietrzone, sprzątane i  dezynfekowane. 

10. Podczas przebywania w przestrzeni ogólnodostępnej ograniczany jest bezpośredni 

kontakt z osobami trzecimi, wyznaczana jest w miarę możliwości przestrzeń dla 

grupy. 

§ 3 

Prawa i obowiązki uczestników 

1. Rodzice: 

 są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka zgodnie z 

planem zajęć, 



 są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do szkoły 

i z powrotem, 

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

mogą odbierać dziecko z półkolonii i dostarczyć upoważnienie w pierwszym dniu 

półkolonii 

 w przypadku samodzielnego przychodzenia dziecka na półkolonię, rodzice są 

zobowiązani napisać stosowne oświadczenie i dostarczyć je w pierwszym dniu 

półkolonii. 

2. Uczestnicy półkolonii 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, 

 uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców, kierownika półkolonii lub 

pielęgniarki. 

3. Uczestnicy mają obowiązek: 

 przestrzegać regulaminu półkolonii, 

 wykonywać polecenia opiekunów prowadzących zajęcia, a podczas wycieczek, 

zajęć sportowych, zajęć na basenie bezwzględnie podporządkowywać się 

poleceniom opiekunów i wychowawców, 

 przestrzegać zasad higieny (m.in. myć ręce przed każdym posiłkiem), dbać o 

czystość, ład i porządek w miejscy pobytu, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przepisów ruchu drogowego, a w razie 

dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych 

informować wychowawcę, 

 zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny wobec innych 

uczestników półkolonii i osób dorosłych, 

 dbać o dobrą atmosferę w grupie i brać czynny udział w zajęciach, 

 posiadać odpowiednią odzież i wygodne obuwie – stosownie do pogody, nosić 

nakrycie głowy chroniące przed udarem oraz strój na pływalnie, 



 przebywać w grupie półkolonijnej pod opieką wychowawcy, nie oddalać się poza 

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

zezwolenia wychowawcy, 

 szanować sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne,  

 zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach, 

 pamiętać, że zachowanie człowieka w miejscach publicznych świadczy o jego 

kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. 

4. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i 

niewykonywanie poleceń wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje 

następujące konsekwencję: 

 upomnienie przez wychowawcę, 

 zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, 

 powiadomienie rodziców o zachowaniu, 

 nawet wykluczenie z półkolonii. 

5. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgarnych słów, posiadania i 

picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu, posiadania i używania środków odurzających 

oraz zakaz innych zachowań niezgodnych z przyjętymi normami i zasadami 

społecznymi. 

6. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego 

Rodzice/Opiekunowie mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

§ 4 

Załączniki  

1. Integralną częścią niniejszego regulaminu są regulaminy obowiązujące na terenie 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie, w szczególności: 

a) Regulamin korzystania z hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. S. 

Konarskiego w Tarnowie 

b) Regulamin korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. S. 

Konarskiego w Tarnowie 

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Regulamin kąpieli podczas półkolonii, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Regulamin wyjść i wyjazdów podczas 

półkolonii stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

 



Z treścią powyższego Regulaminu zapoznałem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego 

treść. 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu  Półkolonii  Letniej 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. S. Konarskiego 

w Tarnowie  

w roku szkolnym 2021/2022 

 

REGULAMIN KĄPIELI 

 PODCZAS PÓŁKOLONII  

 

1. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu ściśle oznaczonym- zarówno na pływalni krytej 

jak i basenie otwartym. 

2. Kąpiel może odbywać się tylko pod kontrolą ratownika lub innej osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia i w obecności innych wyznaczonych przez kierownika osób. 

3. Kąpiel może odbywać się wyłącznie w zorganizowanych grupach.  

4. Grupa może wchodzić do wody i wychodzić z niej tylko na sygnał podany przez 

ratownika lub wychowawcę. 

5. Uczestnikom nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody opiekuna. 

6. Na sygnał wyjścia z wody i na sygnał alarmu (kilka donośnych krótkich gwizdków) należy 

natychmiast wyjść z wody i udać się na brzeg w wyznaczone wcześniej miejsce zbiórki. 

7. W przypadku złego samopoczucia, bólu lub zawrotu głowy, a także innych dolegliwości 

należy natychmiast wyjść z wody i powiadomić o tym wychowawcę. 

8. W przypadku zauważenia tonięcia należy natychmiast alarmować ratownika.  

9. Bezpośredniej pomocy tonącemu mogą udzielać tylko wykwalifikowani ratownicy. 

10. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu. 

11. Należy pamiętać o zachowaniu pełnego bezpieczeństwa podczas kąpieli. Unikać 

lekkomyślnych żartów, potrąceń, wrzucania do wody. 

12. Przed rozpoczęciem kąpieli jej uczestnicy muszą być zaznajomieni z obowiązującymi 

sygnałami dźwiękowymi. 

 

Regulamin nie zastępuje regulaminów obowiązujących w obiektach TOSiR i innych. 



 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu  Półkolonii  Letniej 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. S. Konarskiego  w Tarnowie  
w roku szkolnym 2021/2022 

 

REGULAMIN WYJŚĆ I WYJAZDÓW 

 PODCZAS PÓŁKOLONII 

 

1. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są podczas wyjść i wyjazdów do bezwzględnego 

słuchania i wykonywania poleceń wychowawców i przewodników, zachowywania 

dyscypliny, kulturalnego zachowania, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo  

2. Uczestnicy przebywają ze swoją grupą, nie oddalają się od niej. 

3. Uczestnicy półkolonii podczas przemieszczania się chodzą w parach. 

4. Należy przestrzegać zasad ruchu drogowego. 

5. Należy przestrzegać wszelkich regulaminów i zasad jakie obowiązują w 

odwiedzanych obiektach, w tym zasad sanitarno - epidemiologicznych. 

6. Wszelkie problemy oraz przejawy złego samopoczucia uczestnicy zgłaszają 

niezwłocznie wychowawcy. 

7. W autokarze należy zajmować miejsca wyznaczone przez wychowawcę. 

8. W drodze powrotnej z wyjazdu należy zajmować te same miejsca które wyznaczone 

były podczas drogi ze szkoły. 

9. Uczestnicy powinni posiadać nakrycie głowy, pelerynę przeciwdeszczową 

i odpowiednie do charakteru wyjścia obuwie. 

 

Regulamin nie zastępuje regulaminów obowiązujących w odwiedzanych miejscach i obiektach. 

 

 


