
REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 67 

W RAMACH PROGRAMU 

„AKCJA LATO 2022” 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 7-9 lat. 

2.  Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców                     

od godz.7.00 do godz.17.00.  

3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do 

szkoły –  miejsca organizacji półkolonii  i z powrotem.  

4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu 

rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani napisać stosowne 

oświadczenie, które stanowi element dokumentacji półkolonijnej 

dziecka. 

5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

a) aktywnego wypoczynku;  

b) uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach                            

i organizowanych imprezach;  

c) korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów 

niezbędnych do realizacji programu półkolonii; 

d) wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian                        

w programie turnusu. 

6. Uczestnicy mają obowiązek:  

a) bezwzględnie podporządkować się poleceniom 

wychowawców;  

b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;  

c) brać udział w realizacji programu półkolonii;  



d) zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość;  

e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody 

wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są 

rodzice lub prawni opiekunowie);  

f) przestrzegać zasad poruszania się po drogach. 

7. Zajęcia  odbywają się pod opieką wychowawców.  

8. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie 

regulaminu będzie skutkowało rozmową przeprowadzoną              

w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, w skrajnych 

sytuacjach skreśleniem uczestnika z listu dzieci 

zakwalifikowanych na półkolonie. 

9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy szczególnie 

wartościowe, zagubione przez uczestników podczas półkolonii 

oraz za zniszczenie rzeczy należących do dzieci, a dokonanych 

przez innych uczestników.  

10.  W przypadku konieczności skontaktowania się z Rodzicem 

dziecka uczestniczącego w półkoloniach wychowawcy 

półkolonii, kierownik lub inny wyznaczony pracownik szkoły 

zadzwoni do Rodziców na podany numer kontaktowy. 

 

II. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 

 

1. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy 

podporządkowują się poleceniom prowadzącego.  

2. Wszyscy uczestnicy półkolonii idą zwartą grupą, którą otwiera 

jeden z opiekunów, za nim idą najmłodsze dzieci.  Kolumnę 

zamykają najstarsi uczestnicy oraz drugi opiekun.  



3. W czasie marszu uczestnicy półkolonii  zwracają baczną uwagę  

na poruszające się po drodze pojazdy.  

4. Uczestnikom półkolonii nie wolno odłączać się od grupy. 

5. Uczestnicy półkolonii poruszają  się wyłącznie po chodnikach. 

6. Dzieci  przekraczają jezdnie jedynie w miejscach do tego 

przeznaczonych. 

 

III. BEZPIECZEŃSTWO W  ŚRODKACH  KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

1. Nie należy przechodzić  przed i za pojazdem. 

2. Przez jezdnię przechodzimy  dopiero po odjeździe autobusu. 

3. Jeśli tramwaj ma wysepkę, należy do niej się udać tylko przez 

przejście dla pieszych.  

4. Jeśli przystanek tramwajowy nie znajduje się na wysepce, to 

podchodzimy  do niego przez jezdnię w wyznaczonym do tego 

miejscu.  

5.  Wsiadamy do środka komunikacji miejskiej,  gdy inni pasażerowie 

opuszczą pojazd.  

6. Przepuszczamy osoby starsze i osoby z wózkiem. Nie potrącamy 

innych pasażerów. 

7. Na przystanku stoimy jak najdalej od krawężnika.  

8. Nie wskakujemy do pojazdów, ani nie wyskakujemy z niego.  

9. W pojeździe przestrzegamy zasad bezpieczeństwa  (w miarę 

możliwości zajmujemy miejsca siedzące, nie jemy i nie pijemy, 

trzymamy się specjalnych uchwytów,  nie zachowujemy się głośno,  

plecaki trzymamy na kolanach). 

 

 


