
 
REGULAMIN  PÓŁKOLONII LETNICH 

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRATKOWICACH 
 

  

1. Organizatorem półkolonii jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” i Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Bratkowicach. 

2. Półkolonia w NSP odbywać się będzie przez pierwsze 2 tygodnie wakacji, od poniedziałku do 
piątku w  godz. od 9.00 - 14.00. a opieka świetlicowa będzie realizowana rano od 6.30 do 9.00 
oraz popołudniu od około 14.00 do 16.00.   

3. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie z NSP oraz chętne dzieci z okolicy w wieku od 7 do 
13 lat. 

4. Na półkolonię w pierwszej kolejności zostają zakwalifikowani uczniowie Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Bratkowicach. 

5. Podczas półkolonii opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

6. Półkolonia jest odpłatna. Opłata obejmuje wyżywienie (jeden posiłek), wycieczki, warsztaty, 
transport. 

7. Zgłoszenie dziecka na półkolonię odbywa się poprzez wypełnienie deklaracji rodziców (do 
pobrania w sekretariacie szkoły)  w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 

8. Po zgłoszeniu dziecka na półkolonie, rodzice pobierają kartę kwalifikacyjna wraz z regulaminem i 
oświadczeniami i dostarczają je do siedziby Organizatora w przeciągu 7 dni od zgłoszenia. 

9. W razie rezygnacji z uczestnictwa w turnusie, zgłaszający rodzic jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować o tym Organizatora. 

10. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

a. radosnego i bezpiecznego wypoczynku 
b. rozwijania swoich zainteresowań,  
c. zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawców,  
d. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych 

podczas turnusu, 
e. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu 

półkolonii,  

11. Uczestnicy mają obowiązek: 

a. stosować się do wszelkich poleceń wychowawcy i kierownika 
b. stosować się do regulaminów wycieczek, przejazdów autokarem, wewnętrznych 

regulaminów obiektów, w których prowadzone będą zajęcia, 
c. przestrzegać zasady bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia 

i zdrowia, natychmiast poinformować o tym wychowawcę lub kierownika, 
d. dbać o czystość i porządek,  
e. zachowywać się kulturalnie, szanować wychowawców, kolegów i koleżanki, 
f. szanować mienie, pomoce dydaktyczne, 
g. zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach,     
h. informować wychowawcę o chorobie lub złym samopoczuciu,                    



12. Uczestnikom zabrania się samowolnego oddalania się od grupy. Samowolne oddalenie się od 
opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie i nie wykonywanie poleceń wychowawców 
oraz nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje następujące konsekwencje: 

 Upomnienie przez wychowawcę 
 Powiadomienie rodziców o zachowaniu 
 Wykluczenie z półkolonii. 

13. Na półkolonii obowiązuje bezwzględny zakaz: używania wulgarnych słów  i przekleństw, palenia 
papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.  

14. Po zakończonych zajęciach, w ramach półkolonii dzieci odbierane są przez rodziców lub osoby 
upoważnione w karcie zgłoszeniowej, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu dziecka do 
domu. 

15. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać  
stosowne oświadczenie. 

16. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki  i z powrotem.  

17. W karcie zgłoszeniowej rodzice uczestnika są zobowiązani do wskazania jego chorób i ogólnego 
stanu zdrowia. 

18. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika półkolonii jego Rodzice mogą 
zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody. 

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zniszczone lub zagubione przez 
uczestników półkolonii.  

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego planu półkolonii o czym uczestnicy  zajęć 
zostaną poinformowani. 

21. Wykaz przedmiotów potrzebnych do udziału w półkolonii:  odzież i obuwie  odpowiednie do 
panującej pogody,  płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol, napoje niegazowane, drugie śniadanie. 


