
 
REGULAMIN PÓŁKOLONII  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE 
 

1. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 pod stałym nadzorem wychowawców półkolonii 
wg harmonogramu. 

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy 
należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

3. Na półkolonii obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych służących do grania oraz korzystania z Internetu 
(telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.), zdjęcia można wykonywać w momencie określonym przez 
wychowawcę. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie w sytuacjach, gdy program nie może być realizowany                      
z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od organizatora. 

5. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów o zaistniałych wypadkach, 
urazach, problemach wychowawczych.  

6. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców i kierownika półkolonii, każdy z uczestników zostaje z nim zapoznany 
za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

7. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad jednodaniowy (drugie danie). 
8. Możliwe jest przynoszenie własnych napojów niegazowanych oraz dodatkowego jedzenia przez uczestników. 
9. Organizator zapewnia wszelkie materiały, sprzęt, przybory oraz przyrządy niezbędne do prowadzenia zajęć. 
10. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku. Jego obowiązkiem jest czuwać nad zgodnością 

wypoczynku z obowiązującymi przepisami.  
11. 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 przyjemny                    
i pożyteczny.  

12. Rodzice: 

 są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z planem zajęć, 

 są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka z 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 je w pierwszym dniu półkolonii. 

13. Uczestnicy 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 lub kierownika półkolonii. 
14. Uczestnicy mają obowiązek: 

 wykonywać polecenia kadry prowadzącej zajęcia, 

 przestrzegać regulaminu, 

 dbać o czystość i porządek, 

 przestrzegania zasad BHP i PPOŻ, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia 
innych, informować wychowawcę,  

 zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach, 

 mieć  szacunek do wychowawców, innych uczestników i samego siebie, 

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

 mieć odpowiednią odzież wierzchnią, dostosowaną do pogody im specyfiki zajęć, 

 szanować sprzęt, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, 

  nie oddalać się od grupy.  
15. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i niewykonywanie poleceń 

wychowawców oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 

 upomnienie przez wychowawcę, 

 zakaz udziału w niektórych zajęciach programowych, 

 powiadomienie rodziców o zachowaniu, 

 wykluczenie z półkolonii. 
16. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów i przekleństw oraz innych zachowań 

niezgodnych z przyjętymi normami i zasadami społecznymi. 
17. W przypadku wyrządzenie szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie będą obciążeni 

kosztami naprawy wyrządzonej krzywdy. 
18. Wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu półkolonii w Szkole 

Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie. 
 


