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I  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu na półkolonii 

organizowanej w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi                     

w Mielcu odpowiada kadra wypoczynku. 

2. Kierownik wypoczynku zapewnia stałą dostępność mydła, ciepłej, bieżącej wody oraz 

ręczników papierowych. 

3. Uczestnikami półkolonii nie mogą być dzieci i wychowawcy, mający objawy infekcji 

lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej. 

4. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu 

lub innych środków dezynfekujących. 

5. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

6. Uczestnikami półkolonii są tylko i wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 

Mielcu z klas I – III.  

7. Zajęcia odbywają się od 900 do 1300 – od poniedziałku do piątku. 

8. Udział dziecka w półkolonii jest bezpłatny, z wyjątkiem zaplanowanych płatnych zajęć, 

których koszt ponoszą rodzice uczestników. 

9. W jednej grupie nie może być więcej niż 15 uczestników.  

10. W przypadku, gdy do grupy został zapisany uczeń ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, jej liczebność ulega zmniejszeniu. 

11. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii następuje poprzez wypełnienie Karty 

Kwalifikacyjnej i złożenie jej w sekretariacie szkoły. 

12. Zajęcia odbywają się pod opieką wychowawców zgodnie z opracowanym programem. 

13. Kierownik wypoczynku zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach 

gdy, nie może on być zrealizowany z przyczyn pogodowych lub innych niezależnych od 

organizatora. 

14. Dzieci spożywają posiłki i napoje przyniesione z domu. 

15. Kierownik ani wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez uczestników 

półkolonii ani zniszczone przez inne dzieci w trakcie zajęć. Zaleca się, aby dzieci nie 

przynosiły na półkolonię cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych. 

II KADRA 

1. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku – czuwa nad jego 

organizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Kierownik i opiekunowie są zobowiązani dołożyć wszelkich starań, aby stworzyć 

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo 

w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.  

III UCZESTNICY 

1. W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych, uczestnicy są zobowiązani do wykonywania 

poleceń kadry prowadzącej zajęcia oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

2. Uczestnicy półkolonii nie mogą samowolnie oddalać się od grupy. 
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IV PROCEDURY PRZYPROWADZANIA, POBYTU I ODBIERANIA UCZESTNIKÓW 

PÓŁKOLONII 

1. Na półkolonię mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów infekcji lub innej 

choroby, w tym w szczególności zakaźnej. 

2. Do przyprowadzania i odbierania dzieci z półkolonii uprawniony jest wyłącznie 

rodzic/opiekun prawny lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO 

(deklaracja rodzica). 

V OBOWIĄZKI RODZICÓW 

1. Rodzice  zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem półkolonii 

organizowanej w Szkole Podstawowej nr 6 w Mielcu w czasie ferii zimowych, 

dostępnym na stronie internetowej szkoły – www.sp6.mielec.pl 

2. Rodzice przyprowadzają na półkolonię wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych, takich jak: katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, 

brzucha, głowy, biegunka, wymioty.  

3. W celu skutecznej komunikacji zobowiązani są do przekazania wychowawcy 

aktualnego numeru telefonu (jeśli jest inny niż w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 

półkolonii) i każdorazowego, niezwłocznego odebrania go  w przypadku połączenia 

telefonicznego ze szkoły lub jak najszybszego oddzwonienia. 

4. Rodzice dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu na półkolonii, wykazywało objawy 

choroby i zostało nieprzyjęte lub odebrane z przyczyn zdrowotnych z placówki, są 

zobowiązani do poinformowania kierownika wypoczynku o aktualnym stanie zdrowia 

dziecka. 

5. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka                                   

z półkolonii, jeśli u dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby, w szczególności 

temperatura powyżej 38 stopni C, kaszel, duszności, wymioty, biegunka). 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin obowiązuje: 

 wszystkich uczestników półkolonii 

 rodziców/opiekunów  

 kierownika i wychowawców. 

2. Regulamin został opracowany na podstawie aktualnych rozporządzeń Ministra 

Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki, Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

 

 

http://www.sp6.mielec.pl/


4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


