
Regulamin półkolonii „Zrób to sam” w Zespole Edukacyjnym nr 9  

w Zielonej Górze  

 
§ 1. 

 

Zasady organizacji pracy w placówce 

 

1. Półkolonie organizowane są w okresie od 30.01.2023 do 3.02.2023 r. dla uczniów w wieku od 7 do 10 lat.  

2. Placówka organizuje zajęcia dla  uczniów,  których  rodzice/opiekunowie  zgłosili  chęć  uczestnictwa  

w zajęciach wakacyjnych. 

3. Dzieci mają zorganizowane zajęcia od 9.00 do 14.00 oraz opiekę świetlicową w godz. od 7.00 do 9.00 i od 

14.00 do 16.00. 

4. Odpowiedzialność za dziecko przebywające w placówce poza godzinami zajęć spoczywa na 

rodzicach/opiekunach. 

5. W półkolonii może uczestniczyć wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. 

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają i odbierają dzieci przy wejściu „N”. 

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko nie wchodzą do placówki. 
8. Każda grupa jest prowadzona przez wychowawcę, jednak zajęcia tematyczne grupy odbywają z różnymi 

nauczycielami – wg ustalonego grafiku. 

9. W pracowni należy zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym dzieciom, nauczycielowi podczas pracy  

z grupą i nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych uczestników zajęć. 
10. W trakcie zajęć wszyscy uczestnicy biorą udział w zajęciach i przebywają w pracowniach pod opieką 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

11. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy adekwatnie do potrzeb. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

12. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka 

konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

13. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane od innych osób,  

a rodzice/opiekunie zostaną poinformowani o stanie rzeczy i zobowiązani do pilnego odebrania ucznia  

z placówki. 

14. W sytuacji, gdy dziecko odmawia uczestniczenia w zajęciach, rodzic lub opiekun zobowiązani są odebrać je na 

prośbę nauczyciela. 

15. Uczestnik zajęć ma obowiązek szanować wyposażenie Zespołu Edukacyjnego nr 9 i własność innych dzieci, 

dbać o porządek i estetyczny wygląd sali. Za umyślne zniszczenie pomocy naukowych lub wyposażenia 

rodzice dziecka ponoszą odpowiedzialność materialną. 

16. Uczestnik zajęć ma obowiązek każdorazowo zgłaszać nauczycielowi potrzebę wyjścia z sali (np. do  toalety). 

17. Wszelkie skaleczenia, oparzenia lub inne nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi. 

18. Po zakończonych zajęciach dzieci są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku. 

19. Na zajęciach obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych (telefon, tablet, gry, itp.) bez zgody 

nauczyciela. 

§ 2. 

Zadania i obowiązki rodziców/opiekunów 

 

1. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji. 

2. Przyprowadzają do placówki wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 

3. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili z placówki, umożliwiając dyrektorowi i pracownikom 

placówki szybką ścieżkę komunikacji. 

4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z treścią regulaminu półkolonii, przestrzegać zawartych tam zapisów  

i przygotować dzieci do zajęć pod kątem przestrzegania zawartych tam zasad. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem 

 

 

.................................................................................. 

                 (podpis rodzica/opiekuna) 


