REGULAMIN PÓŁKOLONII
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9
1.








Organizator zobowiązuje się do:
zapewnienia wykwalifikowanej opieki pedagogicznej;
zapewnienia podstawowej opieki medycznej;
zapewnienia trzech posiłków – śniadania, obiadu (jednodaniowego) oraz podwieczorku,
a w przypadku wycieczki całodniowej – suchego prowiantu;
stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do wypoczynku, umożliwienia im
aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz atrakcyjnego i urozmaiconego organizowania
czasu wolnego;
organizacji zajęd według opracowanego harmonogramu na terenie szkoły, w której
organizowana jest półkolonia i w miejscach zaplanowanych na wyjścia,pod stałym
nadzorem wychowawców oraz kierownika półkolonii;
dbania o bezpieczeostwo uczestników;
natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika półkolonii
o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych.

2. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 spokojnego, bezpiecznego i atrakcyjnego wypoczynku;
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych
podczas półkolonii;
 korzystania ze wszystkich urządzeo, sprzętów oraz materiałów niezbędnych do realizacji
programu półkolonii.
3. Uczestnicy mają obowiązek:
 podporządkowywad się opiekunom i ściśle przestrzegad ich poleceo podczas zajęd,
wycieczek i wyjśd;
 przestrzegad ramowego rozkładu dnia;
 brad udział w realizacji programu półkolonii;
 przestrzegad zasad higieny osobistej, dbad o czystośd, ład i porządek swego otoczenia;
 kulturalnie zachowywad się podczas spożywania posiłków w stołówce, w miejscach
publicznych, w relacjach z rówieśnikami, opiekunami;
 nie oddalad się pod żadnym pozorem poza obręb placówki lub grupy bez zezwolenia
wychowawcy;
 przestrzegad regulaminu dotyczącego obiektów sportowych, sal, stołówki, wycieczek
pieszych i autokarowych;
 dbad o mienie szkolne;
 w przypadku choroby, urazu, złego samopoczucia, skaleczenia lub bólu powiadomid
niezwłocznie wychowawcę
 zgłaszad wychowawcy wyjście z placówki po zakooczonych zajęciach (w przypadku
samodzielnego powrotu do domu).

4. Rodzice/opiekunowie prawni:
 są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierad
dziecko z półkolonii;
 w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu (dotyczy wyłącznie dzieci
powyżej 7 roku życia) rodzice zobowiązani są dostarczyd pisemne oświadczenie do
wychowawcy grupy lub dołączyd do karty kwalifikacyjnej uczestnika;
 są zobowiązani zapewnid dziecku odpowiedni strój do prowadzonych danego dnia zajęd
zgodnych z harmonogramem;
 punktualnie przyprowadzad i odbierad dzieci.
5. Za zachowanie niezgodne z regulaminem, szczególnie za zachowanie zagrażające
bezpieczeostwu, uczeo może zostad skreślony z listy uczestników półkolonii bez zwrotu
należności za niewykorzystaną częśd półkolonii.
6. Za przyniesione do szkoły rzeczy wartościowe (telefony, odtwarzacze MP3, aparaty
fotograficzne itp.) organizator półkolonii nie bierze odpowiedzialności. Zachęcamy do
tego, aby nie przynosid na półkolonie cennych urządzeo np.: telefonów komórkowych,
odtwarzaczy muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęd oraz za
zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

