Regulamin półkolonii 2021 w Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy
28.06.2021- 09.07.2021 r.
§1
Regulamin półkolonii obowiązuje:
1. wszystkich uczestników akcji,
2. rodziców i opiekunów,
3. kierownika oraz wychowawców.
§2
Organizacja półkolonii odbywa się na następujących zasadach:
1. Organizatorem akcji jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy
2. Uczestnikami akcji są dzieci z klas 1-8 szkół podstawowych z terenu gminy
Konstancin -Jeziorna
3. Miejscem organizacji akcji jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy.
4. Uczestnicy akcji pozostają pod stałą opieką wychowawców w godzinach
8.00-17.00
5. Zgłoszenie dziecka następuje poprzez wypełnienie przez rodzica (prawnego
opiekuna) karty kwalifikacyjnej i uiszczenia opłaty w wysokości 400zł
6.Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka i karnego
wykluczenia uczestnika akcji.
7. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność
zgłoszeń i wpłat
8. Zajęcia odbywają się pod nadzorem kierownika i opieką wychowawców.
9. Program akcji jest określony w sposób ramowy i przybliżony. Organizator
zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z zainteresowań
dzieci, pogody oraz przyczyn technicznych i epidemiologicznych.
10. Wpisanie dziecka na listę uczestników i pozostawienie w placówce oznacza
wyrażenie zgody na realizację programu zajęć przygotowanego przez
organizatorów.
11. Organizator zapewnia 3 posiłki w trakcie dnia półkolonii ( drugie śniadanie, obiad i podwieczorek)
§3
Celem półkolonii jest:
1. Stworzenie radosnego, pogodnego nastroju przez zabawę i czynny wypoczynek,
2. Nauka nowych gier, zabaw i piosenek,
3. Integracja dzieci,
4. Nauka spędzania czasu wolnego w aktywny i zdrowy sposób,
5. Dbanie o higienę osobistą i estetykę otoczenia,
§4
Założenia wychowawcze i programowe półkolonii:
1. Wzbogacanie wiedzy o środowisku, w którym żyjemy,
2. Wdrażanie uczestnikom zasad dbania o zdrowie i higienę,
3. Wypoczynek dzieci w sposób czynny i ciekawy,
4. Kształtowanie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie,
5. Integracja dzieci poprzez pracę w zespole,
6. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności,
7. Inicjowanie współzawodnictwa,
8. Poznawanie sposobów komunikacji z ludźmi,
9. Stała troska o kulturę języka,
10. Zdyscyplinowanie uczestników akcji poprzez zapoznanie ich z regulaminem BHP
i Ppoż.

§5
Obowiązki kadry wypoczynku w ramach półkolonii są następujące:
1. Kierownik akcji jest osobą koordynującą całość wypoczynku oraz czuwa nad
prawidłowym przebiegiem wypoczynku oraz ma obowiązek:
a) kierować wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) opracować plan pracy oraz rozkład dnia podczas wypoczynku oraz kontrolować ich
realizację,
c) ustalić i przydzielić szczegółowy zakres czynności wychowawcom wypoczynku,
d) kontrolować wykonywanie obowiązków przez wychowawców wypoczynku,
e) zapewnić uczestnikom wypoczynku właściwą opiekę od momentu przejęcia ich od
rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym
opiekunom),
f) nadzorować i przestrzegać bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku,
zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne i higieniczno-sanitarne w miejscu wypoczynku
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i
otoczenia,
g) nadzorować realizację programu,
2. Wychowawca ma obowiązek:
a) zapoznać się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku,
b) informować kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników
wypoczynku,
c) prowadzić dziennik zajęć realizowanych podczas wypoczynku,
d) opracować plan pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę,
e) organizować zajęcia zgodnie z rozkładem dnia,
f) realizować program akcji,
g) sprawować opiekę nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w
zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych,
h) zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę,
i) prowadzić inne czynności zlecone przez kierownika wypoczynku.
§6
Rodzice są zobowiązani :
1. punktualnie przyprowadzać i odbierać dzieci zgodnie z planem zajęć,
2. w razie konieczności dostarczyć pisemne upoważnienie dla osób które mogą odbierać
dziecko po zajęciach,
3. w przypadku samodzielnego przychodzenia na zajęcia i powrotu z zajęć napisać stosowne
oświadczenie.
4. wypełnić ze zrozumieniem kartę kwalifikacyjną, w których zgadzają się na wszystkie
punkty związane z organizacją i bezpieczeństwem dzieci.
5. wyposażyć dziecka w strój, nakrycie głowy i obuwie stosownie do warunków
atmosferycznych i przewidzianych zajęć.
§7
Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:
1. przestrzegać regulaminu akcji ,
2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i p.poż.
3. bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika i wychowawców,
4. przestrzegać harmonogramu dnia,
5. brać udział w realizacji programu akcji,
6. szanować mienie, pomoce dydaktyczne, własność innych uczestników akcji,
7. bez wiedzy wychowawcy nie oddalać się od grupy,
8. zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
§8

Uczestnicy półkolonii mają prawo:
1. wypoczywać spokojnie, radośnie i bezpiecznie
2. uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych podczas
akcji,
3. korzystać ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu
zgodnie z ich przeznaczeniem,
4. uzyskać niezbędną pomoc ze strony wychowawców lub kierownika.
5. bezpośrednio zwracać się w sprawach osobistych do kierownika a także
wnosić prośby i skargi.
§9
Postanowienia końcowe dotyczące półkolonii:
1. Za szkody wyrządzone przez dziecko – uczestnika akcji odpowiadają rodzice lub
opiekunowie prawni.
2. Samowolne oddalanie się od wychowawców, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie ,
niewykonanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu akcji będzie karane
wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji ,
3. Kierownik i wychowawcy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez uczestników
oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych
uczestników akcji,
4. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Kierownik akcji.
5. Kierownik zastrzega sobie prawo do zmiany programu i regulaminu.
Kierownik wypoczynku
Iwona Górska

