
REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH 

"LATO W MIEŚCIE 2022" 

obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi 
 

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 

wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób 

przyjemny i pożyteczny. 

1. Zapisu dziecka na półkolonie można dokonać tylko na cały dwutygodniowy turnus. 

2. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci z klas I-VI. 

3. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7:00 do godz. 17:00, zajęcia 

programowe odbywają się w godzinach 8:00 – 16:00 

4. Uczestnicy przychodzą do szkoły najpóźniej o godzinie 8:00. Obowiązuje zmiana obuwia. 

5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły i z powrotem. 

6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani 

napisać stosowne oświadczenie. 

7. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a. spokojnego wypoczynku, 

b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i organizowanych imprezach; 

c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii; 

d. wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu. 

8. Uczestnicy mają obowiązek: 

a. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców; 

b. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia; 

c. brać udział w realizacji programu półkolonii; 

d. zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość; 

e. szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie 

odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie prawni) 

f. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej; 

g. przestrzegać zasad poruszania się po drogach; 

9. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawców. 

10. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, 

nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania zagrażającego bezpieczeństwu będzie 

karane naganą udzieloną w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, a w ostateczności wykluczeniem 

uczestnika z udziału w półkoloniach. 

11. Zapisu na półkolonie można dokonać poprzez: 

a. złożenie w sekretariacie szkoły wypełnionej karty półkolonijnej wraz z potwierdzeniem dokonania 

opłaty wysokości 200,00 zł na rachunek bankowy szkoły do dnia 20.06.2022 r. Nie ma możliwości 

telefonicznego zapisu dziecka! 

NR RACHUNKU: 09 1240 1037 1111 0011 0912 2383 

w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka. 

b. zapoznanie się i zaakceptowanie  treści niniejszego regulaminu;  

Niezłożenie dokumentów w wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z półkolonii. 

Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu można najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć tj. do dnia 

21.06.2022 r. W przypadku zgłoszenia informacji w późniejszym terminie opłata nie zostanie 

zwrócona.  

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za 

zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do 

tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach. 


