
 

Regulamin Półkolonii letnich organizowanych 
 

w Szkole Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej  

 
§ 1 

 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady  

    uczestnictwa w półkolonii. 

2. Na półkolonie zostanie zakwalifikowanych 45 uczniów Szkoły Podstawowej nr 21                     

     w Dąbrowie Górniczej. 

3. Udział w półkolonii jest dobrowolny i bezpłatny. 
 

§ 2 

 

Cele półkolonii 
 

Celem głównym półkolonii jest aktywny wypoczynek dzieci. 
 

Cele szczegółowe: 

- pobudzanie aktywności twórczej dziecka, 

- poznanie zasad zdrowego stylu życia, 

- kształtowanie nawyku bezpiecznego, zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktywności ruchowej, 

- podejmowanie działań sprzyjających prawidłowemu rozwojowi fizycznemu, psychicznemu i emocjonalnemu, 

- wrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania, 

- kształtowanie nawyków higienicznych, 

- integracja grupy, 

- profilaktyka uzależnień, 

- propagowanie zdrowego stylu życia bez przemocy i  nałogów. 
 

§ 3 

 

Czas, miejsce i sposób realizacji półkolonii 
 

1. Półkolonie odbywać się będą w terminie od 27.06.2022r. do 08.07.2022r. w Szkole Podstawowej nr 21          

w Dąbrowie Górniczej, od godz. 8.30 do 14.30. 

2. Półkolonie będą obejmować następujące zajęcia: 

- spacery, wycieczki piesze po najbliższej okolicy,  

- wycieczki autokarowe, 

- zajęcia profilaktyczne,  

- zajęcia artystyczne, wokalne, sportowe (w tym na basenie). 

3. Podczas turnusu opiekę nad dziećmi sprawować będzie czterech opiekunów. 

4. Półkoloniami kieruje kierownik. 

 

 

 

 

 



§ 4 

 

Warunki uczestnictwa w półkolonii 
 

1.   Uczestnikiem półkolonii może być dziecko :  

a)   które jest uczniem klasy I –VI uczęszczającym do  Szkoły Podstawowej nr 21 

b)   którego rodzic/opiekun prawny:  

• złoży oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu Półkolonii,  

     wypełni wniosek i złoży kartę kwalifikacyjną.  

2.  Rodzice/opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci –    

     uczestników półkolonii. 

3  Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka- uczestnika półkolonii      

     do i z budynku szkoły/miejsca zbiórki. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka-uczestnika      

     półkolonii do domu rodzice lub opiekunowie są zobowiązani wypełnić i podpisać stosowne  

     oświadczenie.  

       
 

§ 5 

 

Rekrutacja 
 

Rekrutacja na półkolonie organizowane przy Szkole Podstawowej nr 21 w Dąbrowie Górniczej w dniach 

01.06.2022r. – 08.06.2022r., jest dokonywana na podstawie wytycznych Wydziału Zdrowia i Wydziału 

Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. 

1. Weryfikacji zgłoszeń i kwalifikacji uczniów do udziału w półkoloniach dokonuje Komisja powołana przez 

dyrektora szkoły składająca się z co najmniej trzech osób w tym pedagoga szkolnego, mającego obiektywny 

obraz sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów. 
 

2. Termin organizowania półkolonii  jest podany do wiadomości rodziców przez pisemne informacje 

przekazane indywidualnie, za zwrotnym potwierdzeniem w formie podpisu rodzica lub opiekuna dziecka. 
 

3. Zainteresowani rodzice zgłaszają się po druk WNIOSKU RODZICÓW O UDZIAŁ DZIECKA                     

W PÓŁKOLONIACH do sekretariatu szkoły lub wychowawcy klasy.  

 

4. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do 

uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową. 
 

5. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie w terminie wypełnionej przez rodziców lub 

opiekunów prawnych karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. 
 

6. W półkoloniach może uczestniczyć 45 dzieci. 
 

7. Karty uczestnictwa wstępnie poddane są ocenie formalnej i merytorycznej. 
 

8. W procesie rekrutacji brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

• w pierwszej kolejności uczniowie uczęszczający do klas I-III pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji 

materialnej i życiowej, 

• w drugiej kolejności uczniowie klas IV-VI pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

• w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń (złożenie w terminie 

prawidłowo wypełnionej karty) z uwzględnieniem zachowania dziecka na terenie szkoły, ponieważ udział w 

półkoloniach jest traktowany jako forma nagrody. 
 



9. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/opiekuna prawnego nieobecności dziecka kierownik półkolonii 

zobowiązany jest do zaproponowania uczestnictwa w półkoloniach uczniów z listy rezerwowej. 
 

10. W razie sytuacji kontrowersyjnych i spornych decyzje komisji są wsparte opinią wychowawcy klasy, do 

której uczęszcza uczeń. 
 

§ 6 

 

Prawa i obowiązki uczestnika kolonii 

 

1. Uczestnik półkolonii ma prawo do:  

- radosnego i bezpiecznego wypoczynku; 

- udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych; 

- zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy; 

- pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców. 
 

2. Uczestnik półkolonii ma obowiązek:  

  - uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych o ile nie zostanie na   

    piśmie zwolniony przez rodzica, 

-   punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa, 

-   dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu pobytu, 

-   nie oddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy, 

-   stosowania się do regulaminów wycieczek, przejazdów autokarem, wewnętrznych  

    regulaminów obiektów, w których prowadzone będą zajęcia przez opiekunów, 

-   zachowywania się z szacunkiem wobec wychowawców oraz kolegów i koleżanek, 

-   przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie zauważenia zagrożenia dla życia lub zdrowia,  

-   natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcę lub kierownika, 

-   stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika półkolonii. 
 

1. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania: 

• upomnieniem; 

• powiadomieniem rodziców; 

• wydaleniem z półkolonii. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu   

      informacji od kierownika o zaistniałej sytuacji. 
 

§ 7 

 

Zasady rezygnacji z udziału w kolonii 
 

1.  Uczestnik kolonii ma prawo do rezygnacji z udziału w półkolonii. 

2.  Rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji bez podania  

     powodu przynajmniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu. 

3.  W miejsce ucznia, który zrezygnował z półkolonii, wpisany zostaje uczeń z listy rezerwowej. 

 

§ 8 
 

1. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas  półkolonii  

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

2. Za szkody wyrządzone przez dziecko- uczestnika półkolonii odpowiadają  rodzice lub  

    opiekunowie.  

 

 


