
            Regulamin półkolonii letnich 

organizowanych w Szkole  Podstawowej nr 1 

w Grodzisku Maz. 

1. Półkolonie letnie odbywają się od 3.08 do 14.08. 2020 r. w godz. od 8.00 do 

14.00. 

    Uczestnicy przychodzą do godz. 9.00. 

2. Uczestnikiem półkolonii są uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 

w Grodzisku Maz.. 

3. Uczestnikiem półkolonii może być również uczeń innej szkoły, absolwent  po 

uzyskaniu zgody kierownika półkolonii.  

4. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest złożenie „Deklaracji uczestnictwa 

w półkolonii” oraz pokrycie kosztów zajęć zgodnie z terminami podanymi w 

ofercie.  

5. Wpłaty przyjmuje  Sekretariat Szkoły.  

6. Opiekunowie grup posiadają odpowiednie  przygotowanie pedagogiczne. 

7. Program półkolonii obejmuje między innymi:  

  zajęcia ruchowe - gry i zabawy w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu/ 

zależnie od warunków pogodowych, 

* zajęcia plastyczne, warsztaty ,  projekcję filmową, 

 * wycieczki, zajęcia na basenie Wodnik,  

* wyżywienie : obiad dwudaniowy. 

8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu zajęć ze względów 

organizacyjnych. 

9. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i 

regulaminów obowiązujących w szkole, miejscach realizacji programu oraz do 

przestrzegania i wykonywania poleceń wychowawców, kierownika półkolonii.  

 

 

 



 

10. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za 

szkody wyrządzone przez uczestnika półkolonii. Uczestnik półkolonii ma 

obowiązek dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu 

odbywania się wszystkich zajęć.  

11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczestnik półkolonii zostanie 

skreślony  listy. 

12. Stosować się należy do wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych 

przez opiekunów i inne osoby.  

13. Uczestnikowi półkolonii nie wolno oddalać się od grupy bez wiedzy 

wychowawcy.  

14. Należy mieć szacunek do kolegów, wychowawców, innych osób starszych i 

samego siebie.  

15. Uczestnik półkolonii musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie 

spostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma 

obowiązek natychmiast poinformować o tym wychowawcę. 

16. Każdy jest przypisany do swojej grupy, która wybiera sobie nazwę. 

17. Wszystkich uczestników na półkolonii obowiązuje zmiana obuwia. 

18. Uczestnik półkolonii powinien posiadać maseczkę. 

 

19. Podczas półkolonii obowiązują wytyczne sanitarne Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia dla 

organizatorów wypoczynku letniego 2020r. podczas pandemii Covid-19. 

Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do przestrzegania szczególnych zasad 

higieny. 

  

20. Uczestnik ma prawo do radosnego wypoczynku i miłego spędzania czasu 

zgodnie z programem półkolonii. 


