ZASADY ORGANIZACYJNE
Półkolonia „Kolorowe lato”
Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu
Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 11 lat
Liczba uczestników i grup kolonijnych:
I turnus: 105 osób – 7 grup
II turnus: 90 osób – 6 grup

Warunki uczestnictwa:
 Warunkiem udziału dziecka w półkolonii jest dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie
i dostarczenie wypełnionej oraz podpisanej karty uczestnika. Niezachowanie ustalonych
terminów związanych z dostarczeniem dokumentów i dokonania wpłaty będzie skutkowało
skreśleniem dziecka z listy uczestników i zostaną przyjęte osoby z listy rezerwowej.
 Przestrzeganie przez uczestników i rodziców/opiekunów: regulaminu półkolonii (załącznik),
zasad organizacyjnych, rozkładu dnia oraz harmonogramu zajęd (załącznik).
 Zapisanie dziecka na półkolonie jest równoznaczne z przyjęciem przez rodzica/opiekuna
załączonych zasad oraz regulaminu półkolonii.
 Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz
publikowanie jego zdjęd na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeo w związku
z uczestnictwem w półkolonii. W przypadku braku zgody – informuje o tym wychowawcę.

Rozkład dnia
7.00 – 8.00
8.00 – 8.30
8.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.30 – 15.00
15.00 – 16.00

– Schodzenie się dzieci
– Śniadanie
– Zajęcia w grupach
– Obiad, relaks poobiedni
– Zajęcia w grupach
– Rozchodzenie się dzieci do domu

Rodzice są odpowiedzialni za przyprowadzenie dzieci najpóźniej o godz. 8.00 oraz ich
punktualny odbiór.

Organizacja przyjścia i odbioru dziecka:
O przydziale do grupy kolonijnej decyduje kierownik półkolonii. Istnieje możliwośd podania
informacji dotyczącej tego z kim dziecko chciałoby byd w grupie.
Listy z podziałem na grupy zamieszczone będą przed rozpoczęciem się każdego turnusuna
stronie szkołyoraz na tablicy ogłoszeo.

Poniedziałek:
 Rodzice odszukują grupę swojego dziecka, wchodzą do szkoły wyznaczonym dla danej
grupy wejściem, oddają dziecko pod opiekę wychowawcy. Dziecko rozbiera się
w wyznaczonej dla danej grupy szatni.

 Przychodząc po dziecko rodzice odbierają dziecko z sali lub proszą pracownika
o przyprowadzenie dziecka.

Pozostałe dni
 Dzieci samodzielnie wchodzą do szkoły wyznaczonymi dla danej grupy wejściami, rozbierają
się w szatniach wyznaczonych dla danej grupy i udają się do swojej sali lub pod opiekę
dyżurującego wychowawcy. W szatni będzie pracownik, który w razie potrzeby pomoże
dzieciom.
 Po zajęciach rodzice proszą pracownika o przyprowadzenie dziecka lub sami odbierają
dziecko z sali.
 Dzieci mogą wracad po zajęciach same do domu jeśli mają zgodę od rodzica (druk do
pobrania od wychowawcy). Rodzic może też umówid się na określoną godzinę z dzieckiem
i czekad na niego przed szkołą.

Przydział szatni i sal:
Turnus I
Grupa

Sala

Wejście/szatnia

Wychowawca

Grupa I

Sala 13

p.Pietras Agnieszka

Grupa II

Sala 14

Wejście boczne od placu,
boksy w szatni po prawej stronie z napisem
Grupa I, Grupa II

Grupa III

Sala 102

p. Wójcicka Bożena

Grupa IV

Sala 103

Wejście szatnia,
boksy w szatni po lewej (pod oknem) z napisem
Grupa III, Grupa IV

Grupa V

Sala 108

Grupa VI

Sala 109

Grupa VII

Sala 110

p.Batorska Urszula

p. Fiodorow Magdalena
p. Smoleo Grażyna

Wejście szatnia,
boksy w szatni po lewej z napisem
Grupa V, Grupa VI, Grupa VII

p. Suwalska Wiktoria
p. Szałowska Bogumiła

Turnus II
Grupa

Sala

Wejście/szatnia

Wychowawca

Grupa I

Sala 13

p.Pietras Agnieszka

Grupa II

Sala 14

Wejście boczne od placu,
boksy w szatni po prawej stronie z napisem
Grupa I, Grupa II

Grupa III

Sala 102

p. Wójcicka Bożena

Grupa IV

Sala 103

Wejście szatnia,
boksy w szatni po lewej (pod oknem) z napisem
Grupa III, Grupa IV

Grupa V

Sala 109

Grupa VI

Sala 110

Wejście szatnia,
boksy w szatni po lewej z napisem
Grupa V, Grupa VI

p.Paniec Katarzyna

p. Ucioska-Brydowska Iga
p. Suwalska Wiktoria
p. Szałowska Bogumiła

Rezygnacja i zwrot kosztów
 Rezygnację z półkolonii można dokonad nie później niż do dn. 15.06.2022 r. do godz. 12:00.
 Pojedyncze nieobecności dziecka na półkolonii nie podlegają rozliczeniu finansowemu.
 Zwrot opłaty za turnus może nastąpid jedynie w przypadku znalezienia innego dziecka na
zwolnione miejsce. Istnieje również możliwośd codziennego odbierania obiadów ze szkoły
oraz odebrania paczki na zakooczenie turnusu.

W załącznikach znajdują się harmonogram półkolonii (I i II turnus), regulamin
półkolonii.

