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REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH  

 
1. Wychowawcy podczas trwania półkolonii letnich dokładają wszelkich starań by 

stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne 

uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny 

w sposób przyjemny i pożyteczny.  

2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat.  

3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00  do 

godz.16.00.  

4. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez osoby wskazane w formularzu 

zgłoszeniowym.  

5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani 

napisać oświadczenie.  

6. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  spokojnego wypoczynku, uczestniczenia we 

wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu, 

korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii, wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu 

7. Uczestnicy mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, 

przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, brać udział w realizacji programu 

półkolonii, zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, szanować mienie, 

pomoce dydaktyczne, kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w 

stołówce, przestrzegać zasad poruszania się po drogach,  

8. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 

opiekunowie. 

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

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie 

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

półkoloniach. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy 

uczestników półkolonii, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w 

przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w półkoloniach.  

10. Uczestnik półkolonii jest: 

a) koleżeński, udziela pomocy młodszym i słabszym, 

b) zaradny w trudnych okolicznościach na miarę swoich możliwości, 

c) człowiekiem honoru, dbającym o dobre imię półkolonii, 

d) uczestnik półkolonii szanuje starszych ludzi, swoich wychowawców oraz wszystkie dzieci 

e) Uczestnik półkolonii  nie używa niecenzuralnych słów. 

11. Uczestnik ma prawo do: 

a) opiniowania planu pracy i zgłaszania propozycji co do organizacji zajęć kierownikowi 

półkolonii lub bezpośrednio do wychowawcy, 

b) brania udziału we wszystkich zajęciach oraz aktywnego uczestnictwa w nich. 

c) W przypadku niedyspozycji zgłasza to wychowawcy grupy. 

d) Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętu Półkolonijnego w celach, do których one 

służą 

e) Bezpośredniego zwracania się w sprawach osobistych do kierownika półkolonii. 

12. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a) nie oddalania się z terenu półkolonii bez wiedzy opiekuna  grupy, 

b) dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie mienia, 

c) przestrzegania rozkładu dnia, 

d) przestrzegania obowiązujących regulaminów 

13. Uczestnik za swoje zachowanie i działalność może być nagrodzony lub ukarany: 

za aktywność i wzorowe zachowanie przewiduje się następujące wyróżnienia  i 
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nagrody: 

a) wyróżnienie przez wychowawcę przed grupą uczestników, 

b) wyróżnienie dyplomem, 

c) nagrodą książkową 

za rażące przewinienia i nieprzestrzeganie regulaminów uczestnik może być    ukarany: 

a) upomnieniem i naganą przez opiekuna grupy, 

b) wydaleniem z półkolonii 

14. Wychowawcy w szczególności: 

a) stosują zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund 

mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją 

zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych; 

b) podczas kasłania lub kichania używają jednorazowych chusteczek lub zasłaniają twarz 

wewnętrzną stroną łokcia; 

c) dezynfekują ręce przed wejściem do budynku, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk; 

d) monitorują warunki do prowadzenia zajęć, 

e) monitorują występowanie objawów chorobowych u dzieci, dostępność środków 

czystości i ochrony osobistej, inne zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy; 

f) informują kierownika wypoczynku o wszelkich objawach chorobowych 

zaobserwowanych u dzieci; 

g) przestrzegają procedur postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia 

koronawirusem; 

h) stosują środki ochrony indywidualnej, w które zostali wyposażeni przez kierownika 

wypoczynku, zgodnie z zasadami określonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministra Zdrowia 

i) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza; 

j) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę, w trakcie 

przerwy, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć; 

k) prowadzą zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne przy otwartych oknach, z 

uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci; 

l) dbają o to, by dzieci nie skupiały się i nie przebywały w bliskim kontakcie z innymi 

dziećmi w trakcie swobodnej zabawy; 

m) nie organizują aktywności sprzyjających bliskiemu kontaktowi między dziećmi; 

n) w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi pracownikami dystans 

2 m. 

o) przez cały czas pobytu dzieci  na półkoloniach wychowawca  skupia uwagę na 

dzieciach i obserwuje ich zachowanie. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi warunkami oraz ze szczegółowymi 

warunkami uczestnictwa. 

 

 

……………………………………………… 

                                                     (data)                                                                                

 

 

 

……………………………………………………………… 

                  (podpis matki, ojca lub opiekuna)                                                                                   

 

 


