
Regulamin półkolonii zimowych rok szkolny 2022/2023 

I. Zasady ogólne obowiązujące w czasie półkolonii  

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.00 do godz.15.00 

2. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń wychowawców oraz kierownika 

półkolonii. 

3. Zabrania się samodzielnego oddalania się od grupy.  

4. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.  

5. Wszelkie niedyspozycje należy zgłaszać wychowawcy, zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy wychowawcy. 

6. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody).  

7. Należy dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.  

8. Każdy uczestnik półkolonii powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek, stosownie do zaplanowanych 

zajęć.  

9. W czasie półkolonii uczniów obowiązują postanowienia Statutu Szkoły i przepisy bezpieczeństwa.  

10. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się do 

przestrzegania zasad w nim zawartych.  

11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły. 

12. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. 

13. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7.00 do godz.15.00 

14. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie 

15. Odbiór dzieci po zajęciach, które nie mają zgody na samodzielny powrót do domu, odbywa się poprzez osobiste 

zgłoszenie się po dziecko do wychowawcy grupy. 

16. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.  
II Zasady związane ze stanem epidemiologicznym 
1. W półkoloniach mogą brać udział wyłącznie uczniowie zdrowi tj. bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję górnych dróg oddechowych. 
2. Uczniowie mogą być odprowadzani i odbierani ze szkoły przez opiekunów bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.  
3. Rodzice są zobowiązani do poinformowania organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, 
mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia. 
4. W szkole znajduje się izolatka, w której będą umieszczani uczniowie przejawiający objawy chorobowe 
sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych lub, którzy zgłoszą złe samopoczucie.  
6. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u 
ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, 
duszności). 
7. Pomieszczenia są regularnie wietrzone. 
 III. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii 
1. Liczebność grup - do 15 uczestników.  
2. Każda grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  
3. Skład grupy nie ulega zmianie.  
4. Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.  
5. Wszystkich uczestników półkolonii obowiązują ogólne zasady higieny tj.: częste mycie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie dystansu 
6.  Bezwzględnie stosują zasady higieny tj.: często myją ręce wodą z mydłem, nie podają ręki na powitanie, a 
także unikają dotykania oczu, ust i nosa.  
7.  W sytuacji, gdy uczestnik źle się poczuje ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie 
wychowawcę 
IV. Wyżywienie  
1. Podczas półkolonii uczestnicy mają zapewnione obiady, pozostałe posiłki, np. drugie śniadanie, woda/ sok 
dzieci przynoszą własne.  
2.  Obiady spożywane będą w stołówce szkolnej, natomiast drugie śniadanie w przydzielonych dla grupy salach. 
3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach 
prywatnych i w nich spożywane. 
V. Rodzice 
 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas półkolonii, rodzic jest zobowiązany przekazać 
wychowawcom wszelkie istotne informacje o stanie zdrowia dziecka. 
2. Rodzic jest zobowiązany regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. 
3.. Rodzic jest zobowiązany do odbierania telefonów od opiekunów oraz niezwłocznego odbioru dziecka w 
sytuacji choroby. 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy 
należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie 
cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych  
do udziału w zajęciach.  

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuję do wiadomości i akceptuje jego treść 
 
 
Gliwice, ………………….                                             ……………………………………………… 
                     data                                           Podpis rodzica 


