
 Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej 

                            ul. Krasickiego 56, 05-500 Piaseczno   

 

WYTYCZNE MEN I GIS 

dla organizatorów półkolonii w szkołach 

podstawowych 

I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu  
na półkolonii 

Uczestnicy półkolonii 

1. Wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych. 

2. Zapoznali się z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków udziału  
i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły. 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii 

1. Zapoznali się z wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków 
udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły. 

2. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny 
kontakt umożliwiający szybką komunikację. 

3. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii,  
jeśli  u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności 
temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności). 

4. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi,  
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

5. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.  
W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady: 



a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,  

d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
dezynfekcja rąk). 

6. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę 
przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania 
udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje  
o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie  
tej decyzji z lekarzem prowadzącym. 

7. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę 
nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami 
prawa. 

 

 

Regulamin akcji „Zima 2022” 

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji „ Zima 2022” 

2.Regulamin akcji obowiązuje wszystkich uczestników. 

3.Organizatorem akcji „Zima 2022” jest Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej. 

4.Uczestnikami akcji „Zima 2022” są uczniowie uczęszczający do Szkoły 

Podstawowej w Nowej Iwicznej. 

5.Placówka, w której odbywa się akcja „Zima 2022” ma przypisanego Kierownika 

wypoczynku. 

6.Warunkiem uczestniczenia dziecka w akcji „Zima 2022” jest w terminie 

do 21 stycznia 2022r: 

- złożenie prawidłowo wypełnionej karty uczestnika 

- uiszczenie opłaty 

7. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku: 

- nieobecności dziecka 

- karnego wykluczenia uczestnika akcji 



8. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za 

turnus, ani nie uprawnia o ubiegania się o zwrot kosztów. 

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników akcji „Zima 2022”. 

10. Uczestnicy akcji pozostają pod stałą opieką wychowawcy (ów), 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00. 

11. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka 

do szkoły punktualnie, najpóźniej do godziny 8.00 i odbioru dziecka 

do godziny 17.00. 

12. Istnieje możliwość odebrania dzieci o każdej porze (do godz.17.00) - należy 

to jednak ustalić z wychowawcą rano danego dnia . 

13. Dzieci powinny być odbierane przez rodziców/ opiekunów prawnych. 

14. Inne osoby mogą odebrać dziecko tylko w przypadku, gdy rodzice wcześniej 

poinformują na piśmie wychowawcę, że w danym dniu dziecko zostanie 

odebrane przez kogoś innego ( rodzice podadzą imię i nazwisko osoby,  która ma 

odebrać dziecko.  

15. Samodzielny powrót dziecka jest możliwy po złożeniu u Kierownika akcji 

pisemnego oświadczenia przez rodzica/opiekuna. 

16. Rodzice/ opiekunowie prawni odpowiedzialni są: 

- za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem ( dowóz i odbiór dziecka 

odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt rodziców/opiekunów) 

- za pisemne poinformowanie kierownika akcji o problemach zdrowotnych 

swojego dziecka i przyjmowanych lekach. 

17. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Rodzice ponoszą koszty 

za pomoce dydaktyczne do zajęć oraz wyżywienie. Pozostawienie dziecka w 

szkole oznacza wyrażenie zgody na realizację  przedstawionego przez Kierownika 

tygodniowego programu. 

18. Zajęcia programowe odbywają się  na terenie szkoły.  

19. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do wyposażenia dziecka 

w maseczkę, jedzenie, picie, piórnik z pełnym wyposażenie(np. kredki, gumka, 



ołówek), odpowiednie ubranie stosowne do warunków atmosferycznych i 

przewidzianych zajęć, a także obuwie używane  na terenie szkoły. 

20. Rodzice/ opiekunowie prawni  będą informowani o przypadkach 

nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszeniu zasad higieny i 

bezpieczeństwa. 

21. Za szkody wyrządzone przez uczestnika akcji odpowiedzialność ponoszą 

rodzice/opiekunowie prawni. 

22. Uczestnicy akcji „Zima 2022” mają prawo do: 

a. spokojnego wypoczynku 

b. uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach organizowanych 

podczas danego turnusu 

c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów  niezbędnych do realizacji 

programu akcji 

d. uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub Kierownika akcji 

23. Uczestnicy akcji maja obowiązek: 

a. podporządkowania się poleceniom wychowawcy i Kierownika 

b. przestrzegania ramowego harmonogramu dnia 

c. brania czynnego udziału w programowych zajęciach 

d. posiadania obuwia i stroju sportowego 

e. postepowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki 

f. przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobra atmosferę w grupie 

g. szanowania rzeczy własnych i kolegów 

h. przestrzegania ogólnych zasad BHP i PPOŻ 

i. natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub Kierownika akcji 

o zaistniałych problemach i wypadkach 



j. zapoznania się wraz z rodzicami/opiekunami z programem, regulaminem oraz 

bieżącymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi akcji „Zima 2022”, 

zamieszczanymi  na stronie internetowej organizatora - SP w Nowej Iwicznej. 

24. Samowolne oddalenie się dziecka od opiekunów , niewykonywanie poleceń 

wychowawców, jak również nie przestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału 

w akcji. 

25. Organizatorzy zobowiązują się do zapewnienia: 

a. wykwalifikowanej opieki pedagogicznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

b. realizacji zajęć zgodnych z programem akcji 

c. zakupu materiałów edukacyjnych do zajęć ( koszty wliczone w opłatę) 

d. natychmiastowego powiadomienia rodziców lub opiekunów uczestnika akcji 

o zaistniałych wypadach, urazach, problemach wychowawczych 

e. infrastruktury do realizacji programu akcji, z zachowanie zasad BHP i PPOŻ. 

26. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe 

przyniesione na zajęcia przez uczestników. 

27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 

podyktowanych szczególnymi względami na które organizatorzy nie mają 

bezpośredniego wpływu. 

28. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie 

maja inne wewnętrzne przepisy i regulaminy SP w Nowej Iwicznej. 

29. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

   
 

 

 

 


