REGULAMIN PÓŁKOLONII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W USTCE

1. Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak
najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo
w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób
przyjemny i pożyteczny. Opiekunowie – wychowawcy posiadają kwalifikacje zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
2. W czasie półkolonii organizowane będą zajęcia rekreacyjno-sportowe, zabawy
integracyjne oraz wycieczki piesze i wyjazdowe. Ramowy plan zajęć zostanie podany
na tablicy informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej.
3. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6-14 lat, z terenu Gminy Miasta
Ustka, pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr
2 w Ustce.
4. Rekrutacja na półkolonie odbywa się w oparciu o kartę zgłoszeniową wypełnioną
przez opiekunów dziecka, złożoną w sekretariacie szkoły w terminie podanych w
ogłoszeniu o naborze na półkolonie. Ogłoszenie widnieć będzie na stronie
internetowej szkoły i w gablotach informacyjnych w Szkole. Kryteria rekrutacji oraz
wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik do Regulaminu.
5. Półkolonie odbywają się w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, w następujących
turnusach:
 02 lipca 2018 - 13 lipca 2018
 16 lipca 2018 - 27 lipca 2018
 30 lipca 2018 - 10 sierpnia 2018
 13 sierpnia 2018 - 24 sierpnia 2018
6. Zajęcia półkolonijne odbywają się w godz. 09.00-16.00 w dniach od poniedziałku do
piątku.
7. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie oraz obiad
dwudaniowy
8. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do respektowania wszystkich poleceń
wychowawców.
9. Organizator i opiekunowie są zobowiązani dokładać wszelkich starań, by stworzyć

dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo
w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny, a także

zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku, zgodnie z
obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia.
10. Opiekun ma obowiązek:


Zapoznać się z formularzami zgłoszeniowymi oraz ankietami uczestników półkolonii
będącymi kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.



Prowadzenia dziennika zajęć.



Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia.



Pilnowania uczestników i nie pozostawiania ich bez opieki.



Sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz
innych czynności opiekuńczych.



Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku.



Poszanowania godności każdego uczestnika półkolonii.



Na wniosek rodziców informowania o zachowaniu uczestników i ich stanie zdrowia



Po zakończeniu zajęć półkolonii Wychowawca ma obowiązek dostarczyć do
kierownika uzupełnione karty uczestników wraz z prowadzonym dziennikiem zajęć.

11. Rodzice:


są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci, zgodnie z
planem zajęć.



są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do szkoły i z
powrotem.



w razie konieczności są zobowiązani napisać pisemne upoważnienie dla osób, które
mogą odbierać dziecko z półkolonii i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.



w przypadku samodzielnego przychodzenia i powrotu dziecka rodzice są zobowiązani
napisać stosowne oświadczenie i załączyć je do karty kwalifikacyjnej.

12. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
a. spokojnego wypoczynku,
b. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i
organizowanych podczas turnusu,

imprezach

c. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji
programu półkolonii,
d. zgłaszania uwag i zwracania się w sprawach osobistych do wychowawcy lub
kierownika półkolonii.
13. Uczestnicy mają obowiązek:
a. zachowywać się kulturalnie,
b. podporządkować się poleceniom wychowawców,
c. przestrzegać regulaminów:
c.i. uczestnika półkolonii,
c.ii. poruszania się po drogach i transportu zbiorowego,

c.iii. bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
d. przestrzegania rozkładu dnia,
e. nie oddalać od grupy bez wiedzy opiekuna,
f.

w przypadku złego samopoczucia - niezwłocznie zgłosić to wychowawcy,

g. zachować higienę osobistą , schludny wygląd i czystość,
h. szanować mienie, pomoce dydaktyczne.
i.

posiadać obuwie zmienne o antypoślizgowym spodzie,

j.

nie oddalania się z terenu półkolonii bez wiedzy opiekuna grupy,

k. dbania o czystość osobistą oraz ład, porządek i poszanowanie mienia,
l.

przestrzegania rozkładu dnia,

14. Organizator nie zaleca przynoszenia na półkolonie cennych urządzeń
i przedmiotów wartościowych (telefony, laptopy, tablety, odtwarzacze muzyki itp.) i
nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty .
15. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w półkoloniach rodzice lub opiekunowie
prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania o tym organizatora 3 dni przed
rozpoczęciem turnusu.

KRYTERIA REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W USTCE
Nabór na półkolonie odbędzie się w oparciu o złożone karty zapisu. Na wstępie karty
zostaną poddane ocenie formalnej. Po ocenie formalnej nastąpi ocena merytoryczna,
z której można zdobyć max. 8 punktów.
I. Kryteria formalne:
· Złożona została wypełniona karta zapisu
· Dziecko mieszka na terenie Miasta Ustka
· Dziecko jest w przedziale wiekowym 6-14 lat
II. Kryteria merytoryczne:
a. Dziecko jest uczniem SP1 w Ustce:
· Tak – 1 pkt.
· Nie – 0 pkt.
b. Dziecko z rodziny wielodzietnej:
· 3 dzieci lub więcej – 2 pkt.
· 2 dzieci – 1 pkt.
· 1 dziecko – 0 pkt.
c. Sytuacja materialna rodziny:
· Bardzo trudna – 3 pkt.
· Trudna – 2pkt.
· Dobra – 1 pkt.
· Bardzo dobra – 0 pkt.
d. Niepełnosprawność w rodzinie (dzieci, rodzice)
· Tak – 1 pkt.
· Nie – 0 pkt.
e. Rodzina:
· Pełna – 0 pkt.
· Niepełna – 1pkt.
f. Uregulowana składka na Radę Rodziców
· Tak – 1 pkt.
· Nie – 0 pkt.
Po ocenie merytorycznej powstanie lista rankingowa. Dzieci z największą liczbą punktów
zostaną zakwalifikowane do udziału w półkolonii. Zostanie stworzona lista rezerwowa.

