
REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH

organizowanych zgodnie z wytycznymi GIS

organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Gliwicach

Wychowawcy  na  półkolonii  dokładają  wszelkich  starań  by  stworzyć  dzieciom  w  granicach
reżimu sanitarnego jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w
życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

1. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków
udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii.

2. Uczestnikami półkolonii są dzieci w wieku 7 do 11 lat.
3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8:00 do godz. 16:00.
4. Rodzice są odpowiedzialni za punktualne przywiezienie i odebranie dziecka z placówki 

(w granicy 10 minut).
5. Dziecko może być odebrane z półkolonii, jedynie przez osoby upoważnione.
6. W  przypadku  samodzielnego  powrotu  dziecka  do  domu  rodzice  są  zobowiązani  napisać

oświadczenie dotyczące przejęcia odpowiedzialności za dziecko od Organizatora z zaznaczoną
godziną wyjścia dziecka z placówki.

7. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 
− spokojnego wypoczynku,
− uczestniczenia we wszystkich zajęciach,
− korzystania  ze  wszystkich  urządzeń  i  sprzętów  niezbędnych  do  realizacji  programu

półkolonii, po spełnieniu wymogów sanitarnych
8. Uczestnicy mają obowiązek: 

− zachować reżim sanitarny: noszenie maseczek, mycie rąk, zachowanie odstępu.
− bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
− przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
− brać udział w realizacji programu półkolonii,
− zachować kulturę i higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
− kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce,
− zgłaszać  wychowawcy  wyjście  z  placówki  po  zakończonych  zajęciach  (w  przypadku

samodzielnego powrotu do domu), 
− przestrzegać zasad poruszania się w ruchu drogowym i pieszym,
− przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ppoż,
− być zaopatrzonym w strój odpowiedni do rodzaju zajęć przewidzianych na dany dzień oraz

obuwie zmienne,
− posiadać ubiór odpowiedni do pogody
− nie stosować przemocy wobec innych uczestników półkolonii,
− nie używać wulgaryzmów,

9. Samowolne  oddalenie  się  od  opiekunów,  niesubordynacja,  niezdyscyplinowanie,  nie
wykonywanie  poleceń  wychowawców,  nieprzestrzeganie  regulaminu  będzie  karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.

10. Zajęcia  odbywają  się  pod  stałym  nadzorem  wychowawców  według  opracowanego
harmonogramu. Zmiany w harmonogramie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie planów wycieczek
i w wyniku złego stanu pogody.

11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz
za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. 

12. Organizator  zaleca  nie  przynosić  na  półkolonie  cennych  urządzeń,  np.  telefonów
komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

13. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
14. Uczestnicy przebywają codziennie w wyznaczonej sali, pod opieką jednego opiekuna.

………………………………..
podpis rodzica (opiekuna)



Wyrażam zgodę na wyjścia mojego dziecka………………………………………….pod 
opieką wychowawcy poza teren szkoły (np. spacery, wycieczki jednodniowe)  podczas 
trwania półkolonii zimowych w roku szkolnym 2020/2021.

………………………………….
podpis rodzica (opiekuna)

Oświadczenie rodzica (opiekuna) o sposobie opuszczania półkolonii przez dziecko:
- dziecko może samodzielnie opuszczać półkolonie w celu udania się do domu o 

godz…………………
- dziecko będzie odbierane przez następujące osoby:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………
podpis rodzica (opiekuna)

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: danych osobowych
mojego dziecka, wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach w szkole, oraz na stronie
internetowej  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  Nr  1  i  profilu  facebook  Zespołu  Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 w Gliwicach z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997r.
nr  133,  poz.883  z  późniejszymi  zmianami),  oraz  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji
Narodowej  z  dnia  19.04.1999  r.  w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne
przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności
wychowawczej  i  opiekuńczej,  oraz  rodzajów  tej  dokumentacji  (Dz.U.  41  poz.  414)  i
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27.07.2001 r.  

Wizerunek na stronie szkoły oraz na profilu Facebook będzie dostępny do końca roku
szkolnego 2020/2021. Jest umieszczany w celu promocji placówki. 

…………………………
podpis rodzica (opiekuna)

Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem półkolonii oraz procedurami 
obowiązującymi w czasie półkolonii mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 
COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

…………………………
podpis rodzica (opiekuna)



Załącznik nr 1

Imię i nazwisko dziecka...................................................................

1. Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami dla rodziców, prawnych opiekunów 
obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 16 w czasie półkolonii zimowych, 
mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 od 4 stycznia 2021 
roku i zgadzam się z jej treścią.

2. Zobowiązuję się do przysyłania do szkoły zdrowego dziecka.

2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka w razie wystąpienia 
niepokojących objawów lub w czasie wprowadzonego okresowego mierzenia 
temperatury wszystkim uczestnikom.

3. Zobowiązuję się do podania co najmniej dwóch numerów telefonów, tak aby 
umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. O zmianie numeru 
niezwłocznie poinformuję wychowawcę klasy.

5. Po informacji ze szkoły, że u mojego dziecka wystąpiły objawy choroby, zobowiązuję
się do odebrania dziecka ze szkoły,  w ciągu 30 minut, samodzielnie lub przez osobę 
do tego upoważnioną.  

……………………….………………………

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna


