
Regulamin Półkolonii „Półkolonia SP2 2022” Zasady uczestnictwa 

dziecka na półkolonii 

Szkoła Podstawowa nr 2 im Tadeusza Kościuszki w Mielcu, ul. Kościuszki 4 

Termin: 27 Czerwiec 2022 do 08 Lipiec 2022 

Regulamin Organizacyjny: 

Dział I – organizacja półkolonii 

1. Półkolonia zapewnia wypoczynek dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Mielcu. 

Półkolonia polega na organizacji zajęć plastycznych, muzycznych, rekreacyjno – 

sportowych, zabaw integracyjnych, warsztatów. Uczestnikami półkolonii są dzieci w 

wieku od 7-10 lat. 

2. Półkolonia będzie prowadzona w następujących obiektach: budynek Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Mielcu. 

3. Organizatorem wypoczynku jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Mielcu. 

4. Plan zajęć sporządzony jest przez Kierownika i Opiekunów półkolonii i zawiera 

program rekreacyjno – edukacyjny na czas trwania półkolonii. Plan ten zostanie 

podany do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć i o wszelkich zmianach 

w programie uczestnicy będą informowani przez opiekuna grupy. Plan będzie 

dostępny również na stronie internetowej szkoły. 

5. Kierownik jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w 

sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i 

młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. 

6. Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie 

muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także 

zasad jego organizowania i nadzorowania. 

7. Karta kwalifikacyjna uczestnika – Dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka na 

półkolonie. Jest on obowiązkowy i tylko na jego podstawie można dokonać zapisu 

dziecka na półkolonie. Należy wypełnić wszystkie rubryki i karty. 

8. Rodzice / Opiekunowie prawni: 

- nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii. 

- są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z 

wyznaczonym harmonogramem. 

- są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą 

odbierać dziecko z półkolonii. 

- są zobowiązani zapewnić dziecku podczas półkolonii drugie śniadanie, picie oraz 

odpowiedni strój do prowadzonych danego dnia zajęć zgodnych z harmonogramem.  

- mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa 

związanych z pandemią COVID 19 

 



 

Dział 2 – Uczestnicy 

 

1. Uczestnicy mają prawo do: 

a) Korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku, 

b) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej  Kierownika 

półkolonii, 

c) Otrzymania wyróżnień, 

2. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) Wykonywania poleceń kadry opiekuńczej, 

b) Punktualnego stawiania się na zbiórkach (8:00), 

c) Brania czynnego udziału w zajęciach organizowanych w trakcie półkolonii, 

d) Zachowana porządku i higieny, 

e) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa  przepisów, 

3. Uczestnikom zabrana się: 

a) Samodzielnego odłączania się od grupy, do której zostali przypisani, 

b) Palenia tytoniu , picia alkoholu oraz zażywania lekarstw bez wiedzy opiekuna, 

c) Niszczenia sprzętu oraz wyposażenia, 

d) Używania wulgarnych słów i przekleństw, 

4. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać wszystkich procedur związanych z 

bezpieczeństwem w związku z pandemią COVID – 19. 

5. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic / Opiekun 

może zostać obciążony kosztami naprawy szkody. 

 

Dział 3 – Opiekunowie 

 

1. Opiekun ma prawo: 

a) Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości i skarg Kierownikowi półkolonii, 

b) Zgłoszenia Kierownikowi półkolonii problemów wychowawczych z 

Uczestnikami. 

2. Opiekun ma obowiązek: 

a) Zapoznania się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, 

b) Prowadzenia dziennika zajęć 

c) Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia, 

d) Sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, 

wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, 

e) Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy, znajomości przepisów pierwszej 

pomocy i p poż. 

f) Współdziałanie i wykonywanie poleceń Kierownika półkolonii, 

g) Po zakończeniu zajęć półkolonii dostarczyć Kierownikowi uzupełniony dziennik 

zajęć, 

h) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

3. Opiekunowi zabrania się: 

a) Dyskryminowania i poniżania Uczestników, 



b) Podawania uczestnikom lekarstw. 

Dział 4 – Kierownik półkolonii: 

1 . Kierownik półkolonii ma obowiązek: 

a) Kierować wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) Ustalić i przydzielić szczegółowo zakres czynności poszczególnym Opiekunom: 

c) Kontrolować pracę Opiekunów, 

d) Zapewnić Uczestnikom właściwą opiekę i warunki bezpieczeństwa podczas zajęć, 

e) Zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia, 

f) Na wniosek rodziców / Prawnych opiekunów informowania o zachowaniu dzieci i 

młodzieży oraz ich stanie zdrowia, 

g) Przestrzegania zasad i higieny i bezpieczeństwa, 

h) Po zakończeniu zajęć Kierownika ma obowiązek dostarczyć do Organizatora karty 

uczestników wraz z prowadzonymi dzienniczkami i sprawozdaniem.  

 

Opiekunowie na półkolonii dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze 

warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz 

zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 6.30 do godz.15.30. 

2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

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

oświadczenie. 

4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a) spokojnego wypoczynku 

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu 

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii 

5. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców 

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia 



c) brać udział w realizacji programu półkolonii 

d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość 

e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko, 

materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie). 

f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków 

g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach 

h) uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw 

plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków 

atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz być 

przygotowanym do wyjścia poza teren szkoły (strój kąpielowy, ręcznik, krem z filtrem i 

nakrycie 

głowy) 

6. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w 

półkolonii   (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie). 

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. 

 

 

 

 


