
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII MESZNA – ZIMOWISKO 2020 

 ORGANIZOWANEJ PRZEZ STOWARZYSZENIE ROZWOJU MESZNEJ 

WE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ im. bł. JANA- PAWŁA II  W MESZNEJ  

 § 1 

Postanowienia ogólne 

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

półkolonii . 
2. Na półkolonię zostanie zakwalifikowanych 45 uczniów  Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Mesznej. 
3. Udział w półkolonii jest dobrowolny. 
4. Koszt organizacji półkolonii pokrywany przez uczestnika wynosi 90 zł. 
5. Półkolonia odbędzie się w okresie od 13-17.01. 2020 r. 

 § 2 

Cele kolonii 

1. Celem głównym zajęć jest aktywny wypoczynek dzieci.   

2. Cele szczegółowe: 

1) integracja dzieci; 

2) promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form wypoczynku; 
3) zapoznanie się z atrakcjami i ciekawymi miejscami najbliższych okolic; 
4) poznanie kultury, zabytków i tradycji regionu. 

§ 3 

Czas, miejsce i sposób realizacji półkolonii 

  

1. Półkolonia odbędzie się w terminie od 13. do 17.01. 2020 r.  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym  w Mesznej.  
2. Półkolonia będzie obejmować następujące zajęcia: 

1) rekreację i zabawy w Jampowni i na kręgielni, 
2) warsztaty plastyczne,  

3) wycieczkę do Jaworza, 
4) kino, 
5) zwiedzanie muzeum 

3. Podczas turnusu opiekę nad dziećmi sprawować będzie trzech opiekunów. 
4. Półkolonią kieruje kierownik. 

 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w półkolonii 

1. Uczestnikiem półkolonii może być dziecko :  

1) które jest uczniem klasy I – VI  Szkoły Podstawowej im.bł. Jana Pawła II w  Mesznej; 
2) którego rodzic/opiekun prawny/ :  

a) złoży oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu  Półkolonii ,  

b)   wypełni i złoży  kartę kwalifikacyjną ,  

c) dokona opłaty za wypoczynek w wyznaczonym terminie. 

                                

 

 

 

      

 



                                         § 5 

Rekrutacja 

1. Rekrutacja prowadzana będzie w  szkole w dniach od 9 do 18 grudnia 2019r. przy pomocy kart 

kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku . 

2. Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku pobrać można  w sekretariacie szkoły.                                            
Tam też należy składać wypełnione i podpisane karty.   

3. Uczniowie zostaną powiadomieni o możliwości uczestnictwa w półkolonii poprzez  ogłoszenia wywieszone                 
w szkole, poprzez stronę internetową placówki oraz dziennik elektroniczny. 

4. Komisja złożona z przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju Mesznej i przedstawicieli Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej. im. Jana Pawła II, zatwierdzi listę uczestników wypoczynku. 

5. Kryteria, które uwzględni Komisja przy naborze uczestników to : dzieci wychowywane przez rodziny 
wymagające wsparcia, z rodzin wielodzietnych,  rodzin zastępczych, fakt wcześniejszego korzystania, bądź 
nie z tej formy wypoczynku. 

6. Osoby zakwalifikowane na półkolonię zostaną poinformowane dnia 20 grudnia 2019 r. poprzez listę 
zakwalifikowanych uczestników wypoczynku,  wywieszoną obok sekretariatu szkoły oraz dziennik 

7. Rodzice uczniów zakwalifikowanych na półkolonię złożą   opłatę  7 do 8 styczeń 2020 r. 
8. Jeżeli rodzic nie  dokona opłaty, będzie to traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa jego dziecka        

w półkolonii i zwolnione w ten sposób miejsce zostanie przydzielone kolejnemu dziecku z listy 
oczekujących (rezerwowej). 

 
 

§ 6 

Prawa i obowiązki uczestnika kolonii 

 

1. Uczestnik ma prawo do:  

1) Radosnego i bezpiecznego wypoczynku; 

2) Udziału we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych; 

3) Publicznego wyrażania swojej opinii; 

4) Zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy; 

5) Pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców. 

2.  Uczestnik ma obowiązek:   

1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach i wycieczkach programowych, o ile nie zostanie na piśmie 
zwolniony przez rodzica; 

2) punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestnictwa; 
3) dbałości o czystość i porządek oraz powierzone mienie w miejscu  pobytu; 
4) nie oddalania się od grupy   bez wiedzy wychowawcy; 
5) stosowania się do obowiązujących regulaminów wycieczek, wewnętrznych regulaminów  obiektów,                    

w  których prowadzone będą zajęcia  przez opiekunów; 
6) zachowywania się z szacunkiem wobec wychowawców oraz koleżanek i kolegów; 

7) przestrzegania zasad bezpieczeństwa, a w razie spostrzeżenia sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia 
natychmiastowego poinformowania o tym wychowawcę lub kierownika; 

8) stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika półkolonii. 

3. Nieprzestrzeganie regulaminu skutkuje w zależności od rodzaju zachowania: 

1) upomnieniem; 
2) powiadomieniem rodziców; 
3) wydaleniem z zajęć. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka po otrzymaniu informacji od kierownika 

o zaistniałej sytuacji i podjętej decyzji opuszczenia zajęć. 

 

 

 

 



 

 § 7.  

 Zasady rezygnacji z udziału w kolonii 

1. Uczestnik kolonii  ma prawo do rezygnacji z udziału w półkolonii. 
2. W przypadku gdy:  

1) rezygnacja została zgłoszona w sekretariacie szkoły co najmniej dwa dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia turnusu, wpłacona kwota będzie wypłacona w całości, w ciągu trzech dni od złożenia 
wniosku.  Rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji bez 
konieczności podania powodu.  

2) w pozostałych przypadkach zwrot kosztów uczestnictwa w półkolonii nastąpi po znalezienia zastępstwa 
(uczeń z listy rezerwowej).  

3. W miejsce ucznia, który zrezygnował z półkolonii, wchodzi uczeń z listy rezerwowej .  
4. Przy rekrutacji nie ma trybu odwoławczego. 

§ 8.    

Postanowienia końcowe 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2019 r. 

 


