
Regulamin półkolonii 

Luty 2019 
 

W trakcie półkolonii Wychowawcy 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. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6 – 13 lat uczęszczający do ZSP 8 

w Gliwicach.  

2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Wychowawców od godz. 8.00 do 

godz.16.00. 

3. Uczestnicy przychodzą do szkoły o godz. 8.00 do świetlicy szkolnej. Obowiązuje 

zmiana obuwia. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

szkoły i z powrotem. 

5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni 

są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie (razem z Kartą Uczestnika)  

6. Nabór na półkolonie odbywa się w wyznaczonym przez kierownika półkolonii 

terminie.  

7. Na półkolonie zostaną zakwalifikowane osoby, które: 

• w terminie oddały poprawnie wypełnioną Kartę Uczestnika (wraz  

z oświadczeniami), 

•  w terminie wpłaciły wyznaczoną kwotę na konto podane na Karcie 

Uczestnika. 

8. Decyzję o kwalifikacji uczestnika podejmuje organizator półkolonii. Po konsultacji  

z kierownikiem półkolonii, pedagogiem szkolnym, wychowawcą oraz nauczycielami 

organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do nie zakwalifikowania uczestnika na 

półkolonie, który: otrzymał naganne zachowanie oaz miał niską frekwencję na 

zajęciach szkolnych w ostatnim półroczu.  

9. Uczestnik półkolonii ma prawo: 

• do bezpiecznego i radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony 

Wychowawców, 

• do udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach, 

• wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się z wszystkimi problemami 

do Wychowawcy, 

• uzyskania niezbędnej pomocy od Wychowawcy lub kierownika,   

• korzystania z urządzeń i sprzętu, przy zachowaniu zasad regulaminu i 

przepisów BHP. 

10. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest: 

• do wzajemnej pomocy oraz godnego i kulturalnego zachowania się, 

• przestrzegać Regulaminu półkolonii oraz stosować się do poleceń 

wychowawców, 

• punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć, 



• dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie zajęć, 

• przestrzegać ogólnych zasad BHP i przeciwpożarowych oraz reguł poruszania 

się po drogach i transportu zbiorowego, 

• z szacunkiem odnosić się do kolegów, Wychowawców i innych osób, 

• informować Wychowawcę o złym samopoczuciu lub chorobie,  

• zgłaszać Wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach, 

• posiadać odpowiednią odzież (letnią lub zimową) oraz niezbędny sprzęt. 

11. Na półkoloniach uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza 

teren placówki bez wiedzy i zgody Wychowawcy. 

12. Obowiązuje absolutny zakaz zażywania lekarstw bez poinformowania o tym 

Wychowawcy. 

13. Uczestnik (lub jego rodzice/ prawni opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową 

za szkody wyrządzone przez niego podczas pobytu na półkolonii. 

14. Na półkolonii rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne  

i fotograficzne, gry elektroniczne) oraz pieniądze należy przekazać do depozytu 

Wychowawcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione, zgubione lub 

zniszczone mienie uczestnika. 

15. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz:  

• zakupu, posiadania i picia alkoholu,  

• zakupu, posiadania i palenia tytoniu, 

• zakupu, posiadania i zażywania dopalaczy lub środków odurzających. 

16. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgarnego słownictwa  

i przekleństw. 

17. W przypadku poważnego naruszenia zasad Regulaminu półkolonii uczestnik może 

zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców 

wydalony z półkolonii. W przypadku nie odebrania skreślonego z list uczestnika 

organizator  zastrzega sobie prawo do przekazania go pod opiekę właściwych władz 

(policja). 

18. Uczestnik własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z Regulaminem 

półkolonii oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad w nim zawartych. 
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