Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze
nr 3/12/2020 z dnia 11.12.2020 r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH

I. ORGANIZACJA PÓŁKOLONII.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem półkolonii jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze, 43-227 Góra, ul.
Pszczyńska 34, tel. 322117129, e-mail; sekretariat@spjk.pl.
2. Celem półkolonii jest zwiększenie kompetencji, kulturowych i społecznych wyrównanie dostępu do
kultury,

możliwości uspołecznienia oraz zapewnienie wypoczynku w

rekreacyjnej

dzieci

z

terenu

miejscowości

Góra.

Zajęcia

formie

prowadzone

kulturalnobędą

przez

wykwalifikowanych opiekunów i wychowawców.
3. Półkolonie odbędą się w terminach:
a. I turnus - od 04.01.2021 r. do 08.01.2021 r. (z wyłączeniem dnia 6.01.2021 r)
b. II turnus - od 11.01.2021 r. do 15.01.2021 r.
4. Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00

do godz. 15.00,

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze przy ul. Pszczyńskiej 34, 43 – 227 Góra.
5. Półkolonie organizowane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego dalej rozporządzeniem
(Dz.U. 2016.452) oraz z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i
Głównego

Inspektora

Sanitarnego

dla

organizatorów

półkolonii

w szkołach podstawowych z dnia 7 grudnia 2020 r.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wypoczynku w przypadku frekwencji mniejszej
niż 5 osób.
7. Kierownik oraz wychowawcy muszą spełniać wymagania określone ww. rozporządzeniu.

§ 2 ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW
1. W półkoloniach mogą uczestniczyć uczniowie klas od 1 do 4 szkół podstawowych.
2. Ilość dzieci jest ograniczona i wynosi 2 grupy po 12 osób na każdym turnusie. Przy czym uczestnik
I turnusu nie może wziąć udziału w turnusie II.
3. W

półkoloniach

mogą

im. B. Malinowskiego w Woli

brać

udział

tylko

uczniowie

Szkoły

Podstawowej

nr

1

4. Pierwszeństwo będą miały dzieci, których obydwoje rodziców/opiekunów pracuje. W celu
potwierdzenia zatrudnienia wymagane jest pisemne oświadczenie samodzielnie wychowującego
dziecko rodzica/opiekuna prawnego lub obydwojga rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu
(załącznik nr 2).
5. Kolejnym kryterium jest kolejność zgłoszeń.
6. Koszt udziału w półkoloniach wynosi za jedno dziecko:
- 140,00 zł za I turnus (4 dni),
- 150,00 zł za II turnus (5 dni).
7. Wpłaty należy dokonać do 2 dni roboczych po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu dziecka
na

półkolonie

na

konto

szkoły

-

Bank

Spółdzielczy

w

Miedźnej

nr 24 8446 0006 2001 0000 1700 0001 podając w tytule przelewu: Imię i nazwisko dziecka
– półkolonie i nr turnusu.
8. Rekrutacja dzieci trwa od 15 do 17 grudnia 2020 r., dokumenty składać można w godz. od 7.00 do
17.00 w sekretariacie szkoły.
9. Przy zapisach na półkolonie rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznania się
z regulaminem i procedurą bezpieczeństwa i zobowiązania dziecka do ich przestrzegania, a
także do złożenia wypełnionej karty kwalifikacyjnej (załącznik nr 1 do regulaminu).
10. Decyzję o przyjęciu dziecka na listę uczestników półkolonii podejmuje Organizator,
po zapoznaniu się z kartą kwalifikacyjną zgłaszanego uczestnika /uczestniczki oraz oświadczeniu
o zatrudnieniu rodziców.
11. W przypadku rezygnacji z półkolonii przed datą ich rozpoczęcia Organizator nie zwraca dokonanej
wpłaty.
12. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku:
a. nieobecności dziecka,
b. wykluczenia uczestnika z półkolonii.

§ 3 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Zorganizowanie

półkolonii

zgodnie

z

Rozporządzeniem

Ministra

Edukacji

Narodowej

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz z wytycznymi Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów
półkolonii w szkołach podstawowych z dnia 7 grudnia 2020 r.
2. W szczególności zapewnienie:
a. wykwalifikowanej kadry do pracy z dziećmi,
b. dostępu do opieki medycznej,
c. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkoloniach,

d. pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad),
e. napojów podczas zajęć,
f.

ubezpieczenia i wszelkich materiałów do zajęć

g. środków higienicznych w ilości wystarczającej dla uczestników półkolonii oraz personelu.

§4
OBOWIĄZKI RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
1. Zapoznanie się z wytycznymi oraz zaakceptowanie regulaminu i procedur bezpieczeństwa
dotyczących warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii w Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze.
2. Dostarczenie

Organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty

kwalifikacyjnej

uczestnika /

uczestniczki półkolonii oraz podpisanych oświadczeń w podanym terminie rekrutacji.
3. Punktualne

przyprowadzenie

i

odbiór

uczestników/uczestniczek

półkolonii

zgodnie

z godzinami podanymi w programie półkolonii.
4. Zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej.
5. Udostępnienie organizatorowi i kierownikowi półkolonii numeru telefonu umożliwiającego szybki
kontakt.
6. Odbiór dziecka z półkolonii, jeśli u dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby ( w szczególności
temperatura powyżej 380C, kaszel, duszności), w trybie czasowym nieprzekraczającym 2 godzin.
7. Zapewnienie uczestnikom/uczestniczkom właściwej odzieży na zajęcia.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW / UCZESTNICZEK
1. Każdy uczestnik/uczestniczka półkolonii ma prawo do:
a. pełnego wykorzystania programu półkolonii,
b. uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry półkolonii,
c. poszanowania swoich poglądów i przekonań.
2. Każdy uczestnik/uczestniczka półkolonii ma obowiązek:
a. przestrzegania harmonogramu dnia i brania czynnego udziału w zajęciach,
b. wykonywania poleceń instruktorów, wychowawców, a także kierownika półkolonii,
c. bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa,
d. okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników i uczestniczek,

kadry

oraz

personelu zatrudnionego w placówkach, gdzie będą prowadzone zajęcia,
e. dbania o sprzęt,
f.

dbania o higienę osobistą oraz pomieszczeń udostępnianych dla uczestników /uczestniczek
półkolonii.

3. Uczestnikom/uczestniczkom półkolonii zabrania się:
a. samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć,
b. używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych,
c. przywłaszczania cudzych rzeczy,
d. wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami
przeciwpożarowymi.
4. Za nieprzestrzeganie Regulaminu przewiduje się następujące kary:
a. nagana udzielona przez kierownika półkolonii,
b. wezwanie na rozmowę rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/uczestniczki półkolonii by
uzasadnić

przyczynę

złego

zachowania

dziecka

oraz

podjęcia

decyzji

o pozostawieniu lub usunięciu dziecka z półkolonii,
c. w przypadku usunięcia uczestnikowi/uczestniczce nie będzie przysługiwał zwrot
niewykorzystanych świadczeń.

II. WYTYCZNE SANITARNE I ORGANIZACYJNE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PÓŁKOLONII W TRAKCIE
EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2.

Podczas półkolonii organizowanych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze
obowiązuje procedura bezpieczeństwa dla półkolonii organizowanych w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Górze w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Każdy uczestnik,
rodzic/opiekun uczestnika, wychowawca/pracownik szkoły ma obowiązek znać i stosować wszelkie
zapisane tam zasady.

