
REGULAMIN PÓŁKOLONII 
ORGANIZOWANYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWYCH W SOŚNICOWICACH 

 

 

I. Postanowienia wstępne 

1. Ilekroć w regulaminie pojawi się pojęcie Organizator oznaczać to będzie Szkołę 

Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach. 

2. Zajęcia w ramach półkolonii odbywają się w terminie ustalonym i uzgodnionym 

przez Organizatora z organem prowadzącym. 

3. Każdy uczestnik półkolonii przed zakwalifikowaniem go do uczestnictwa 

w zajęciach dostarcza wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika, zapoznaje 

się z niniejszym regulaminem i potwierdza to własnoręcznym podpisem, pi-

semną zgodę na uczestnictwo w imprezach wyjazdowych oraz dokonuje sto-

sownej wpłaty. 

II. Organizacja zajęć 

1. Przed rozpoczęciem półkolonii, każdy uczestnik otrzymuje od Organizatora 

plan zajęć na wszystkie dni trwania imprezy. 

2. Wszyscy uczestnicy są dzieleni na grupy wiekowe; każdej grupie przyporząd-

kowany jest nauczyciel-opiekun. 

3. Kierownik półkolonii nadzoruje organizację imprezy i zajęcia w grupach. Kie-

rownikowi nie jest przydzielona żadna grupa uczestników półkolonii. 

4. Zajęcia w poszczególnych grupach odbywają się w określonym czasie i pod 

opieką nauczyciela zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

5. Harmonogram zajęć, o którym mowa w pkt. 7 podany jest wszystkim uczest-

nikom przed rozpoczęciem zajęć oraz wywieszony na terenie szkoły w miej-

scach, gdzie odbywają się zajęcia. 

6. Podczas trwania półkolonii organizuje się dwa typy zajęć: 

 zajęcia na terenie obiektu szkolnego, 

 imprezy wyjazdowe. 

7. Zajęcia na terenie szkoły mają charakter: 

 zajęć artystycznych, 

 zajęć informatycznych, 

 zajęć sportowych. 

8. Podczas zajęć na terenie obiektu szkolnego uczestnik ma obowiązek: 

 wykonywać wszelkie polecenia kierownika półkolonii, nauczyciela opiekuna 

i innych osób związanych z organizacją zajęć, 

 przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa i porządku obowiązujących 

w szkole, 

 podczas zajęć sportowych posiadać strój sportowy. 

9. Podczas imprez wyjazdowych uczestnik ma obowiązek przygotowania się do 

udziału w imprezie zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez kierownika pół-

kolonii lub nauczyciela opiekuna. 



10. Podczas imprez wyjazdowych uczestnik ma obowiązek stosowania się do regu-

laminu wycieczek szkolnych, będącym częścią niniejszego regulaminu. 

III. Regulamin wycieczek szkolnych 

1. Uczestnicy dostarczają kierownikowi półkolonii pisemną zgodę od rodziców na 

udział w wycieczce. 

2. Uczestnicy mają obowiązek stosować się do poleceń kierownika, opiekunów, 

pilota i przewodnika. 

3. Uczestników wycieczki obowiązuje posiadanie ubrania i obuwia dostosowane-

go charakteru wycieczki. 

4. W czasie wycieczki obowiązują uczestników postanowienia statutu szkoły 

i przepisy bezpieczeństwa. 

5. Zabronione jest narażanie na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

6. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy. 

7. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność. 

8. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczestnicy 

przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 

9. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kie-

rownika wycieczki. 

10. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków 

krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania re-

gulaminów tych obiektów. 

11. W przypadku złego samopoczucia lub wystąpieniu problemów mających wpływ 

na bezpieczeństwo wycieczki uczestnik zgłasza się do kierownika wycieczki lub 

opiekuna. 

12. Samodzielny powrót uczestników wycieczki jest dopuszczalny jedynie na pod-

stawie pisemnych zgód rodziców, które musi posiadać opiekun. 

13. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów 

bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje włącznie z usunięciem 

z uczestnictwa w zajęciach. 

14. W przypadku naruszenia przez uczestnika punktu 7 zawiadamia się jego rodzi-

ców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły.  

15. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania 

dziecka z wycieczki.  

 

ORGANIZATOR 

 

NA PIERWSZE ZAJĘCIA DZIECKO PRZYNOSI ZE SOBĄ OBUWIE 

ZMIENNE WYMAGANE DO ZAJĘĆ NA HALI SPORTOWEJ 


