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1. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas I-IV szkół podstawowych w Szczecinie. 
2. Rodzice/prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka  

do placówki i z powrotem. 
3. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy. 
4. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż do godziny 15.30. 
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani 

napisać oświadczenie. 
6. Zajęcia odbywają się według opracowanego planu i programu na terenie szkoły,  

w której organizowana jest półkolonia oraz w miejscach zaplanowanych na wyjścia. 
7. Uczestnicy podzieleni są na grupy wiekowe. Każdą grupą opiekuje się wychowawca, 

który ma uprawnienia do pełnienia tej funkcji. 
8. Uczestnicy przychodzą zgodnie z zadeklarowaną we wniosku godziną.  
9. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 
a) spokojnego wypoczynku,  
b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu,  
c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii, 
d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie.  

10.  Uczestnicy mają obowiązek: 
bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców  
a) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  
b) brać udział w realizacji programu półkolonii, 
c) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  
d) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,  
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne, 
f) zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w przypadku 

samodzielnego powrotu do domu).  
11. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia. 
12. Każda grupa posiada wyznaczone pomieszczenie, w którym dzieci przygotowują się 

do zajęć, odpoczywają po zajęciach, zostawiają swoje rzeczy osobiste, uczestniczą  
w zajęciach z wychowawcą grupy.  

13. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawcy.  
14. Na hali sportowej uczestnicy nie mogą przebywać bez wychowawcy. Obowiązuje 

regulamin hali sportowej. 
15. W miejscach pozaszkolnych obowiązuje regulamin tego obiektu, z którym uczestnicy 

zapoznają się przed wyjściem. 
16. Przechodzenie do pomieszczeń na zajęcia, na posiłek lub do autobusu odbywa się 

całą grupą w sposób zorganizowany i pod opieką wychowawcy. 
17. Za zachowanie niezgodne z regulaminem, szczególnie za zachowanie zagrażające 

bezpieczeństwu, uczeń może zostać skreślony z listy uczestników półkolonii.  
18. 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. 

19. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 
prawni opiekunowie.  

 
 

__________________________________________________________________________________  

Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z regulaminem:  

Oświadczam, iż zapoznałam / zapoznałem się z programem  regulaminem  półkolonii  

 

i akceptuję udział dziecka:   ……………………………………………………………………………….………………..  
                                                         (imię i nazwisko dziecka)  

  

Szczecin, dnia ………………………..………………………….…………………………  
(data i podpis rodziców/ prawnych opiekunów)  

 

 
__________________________________________________________________________________  

Oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu:  

 

Oświadczam, iż moje dziecko   ……………………………………………………………….…………….………………… 
                         (imię i nazwisko dziecka)  

będzie samodzielnie wracało do domu po zakończonych zajęciach półkolonii.   

 
Rodzice/prawni opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki 

i z powrotem. 

                       

Szczecin, dnia …………………………………………………………….………………  
(data i podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 

IMIONA I NAZWISKA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA Z PÓŁKOLONII (+NR TELEFONU) 

…………………………………………………………………………………………………………………............................... 

…………………………………………………………………………………………………………………...............................  

Czytelny podpis Rodzica:    …………………………………............. 

  



 
 

 


