
Regulamin półkolonii w Szkole Podstawowej nr 6 w Gnieźnie: 

 

Wychowawcy podczas trwania półkolonii dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do 

wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny 

w sposób przyjemny i pożyteczny. 
 
1. Udział w półkoloniach jest bezpłatny. 
 
2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9.00 do godz.14.00. 
 
3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 
 
4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie. 
 
5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 
 

 spokojnego wypoczynku, 
 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu, 
 

 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii, 
 
6. Uczestnicy mają obowiązek: 
 

 podporządkować się poleceniom wychowawców, 
 

 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia, 
 

 brać udział w realizacji programu półkolonii, 
 

 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość, 
 

 szanować mienie, pomoce dydaktyczne, 
 

 informować wychowawców o objawach chorobowych, 
 

 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków, 
 

 przestrzegać zasad poruszania się po drogach, 
 

 nie oddalania się bez wiedzy wychowawcy od grupy 
 

 przestrzegania Regulaminu półkolonii, basenu, poruszania się po drogach 
 

i transportu zbiorowego, bezpiecznych wyjść, bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
 

i innych miejsc odwiedzanych przez uczestników półkolonii. 
 

 nie stosowania przemocy wobec innych uczestników półkolonii oraz nie 
 

używania niecenzuralnych słów. 
 

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie. 
 
7. Organizator półkolonii zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć lub odwołania turnusu 
 
8. Organizator półkolonii nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii. 
 
9. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, 

nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z 

udziału w półkoloniach 
 
10. O rezygnacji dziecka z udziału w półkoloniach, rodzic ma obowiązek powiadomić organizatora najpóźniej 2 dni 

przed rozpoczęciem turnusu. 

 
                                                                                                  Zapoznałem się z regulaminem półkolonii 

 
data........................................................                                                                             ....................................................... 

                                                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 
 
 
 
 



Zasady rekrutacji na półkolonie w Szkole Podstawowej nr 6 w Gnieźnie  
 

Termin półkolonii 30 stycznia do 3 lutego  2023 r. 

 

1.Możliwe jest przyjęcie ogółem 30 uczestników wypoczynku.  

 

2. Uczestnicy kwalifikowani są na podstawie wypełnionych przez rodziców Kart kwalifikacji 

uczestnika wypoczynku (druk do odebrania w sekretariacie szkoły) oraz akceptacji Regulaminu 

półkolonii  Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.sp6.gniezno.pl w zakładce 

Aktualności. 

Kartę kwalifikacji należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 9 stycznia 2023 r. 

 

7. Decyzja o zakwalifikowaniu do wypoczynku wydana zostaje na podstawie analizy sytuacji 
materialnej i rodzinnej uczestnika. 

 

4. Na półkolonie przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci klas I- III: 

 

 z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i/lub życiowej
 których oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący pracują zawodowo
 z rodzin wielodzietnych

 

5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń najpierw przyjęte zostaną dzieci najmłodsze  
z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń i kryteriów zawartych pkt. 4 Regulaminu. 

 

6. Dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w wypoczynku z powodu wyczerpania 
liczby miejsc zostaną automatycznie wpisane na listę rezerwową. 

 

7. Uczniów klas 4-8 kwalifikuje się do udziału w wypoczynku w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach - decyzja należy do komisji rekrutacyjnej. 

 

8. Komisję rekrutacyjną tworzą kierownik wypoczynku, pedagog szkolny i wicedyrektor. 
 
 
 
 
 
 

 
Gniezno, 2 stycznia 2023 r. 
 


