
REGULAMIN ORGANIZACYJNY PÓŁKOLONII „FERIE W MIEŚCIE”   

organizowanej   
w Publicznej Szkole Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie  

w dniach 16.01.2023 do 20.01.2023 r.  
  
Dział 1 – Organizacja półkolonii   

1. Organizatorem półkolonii jest Fundacja Szeroki Zasięg, ul. Stefana Batorego 34, 38-700 
Ustrzyki Dolne.  

2. Uczestnikami półkolonii są dzieci klas 1 - 7 z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów 
im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie. 

3. Wypoczynek organizowany jest w formie tygodniowego turnusu w okresie 14.02 – 18.02.2022 
r. w godzinach 7:00 – 15:00. 

4. Uczestnicy półkolonii przyjmowani są od godziny 7:00. 
5. Organizacja półkolonii jest zgodna z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Uczestnicy półkolonii oraz ich rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się 
z Wewnętrzną Procedurą Bezpieczeństwa w Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów 
im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie obowiązującą w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-
2. 

6. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych u Uczestnika półkolonii, 
zostanie on odizolowany w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a  rodzic/opiekun prawny 
zobowiązany jest niezwłocznie, tj. w ciągu 1 godziny, odebrać go z placówki. 

7. Organizator przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i  płyn 
do dezynfekcji), potrzebne do izolacji, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. 

8. Rodzic/opiekun prawny ma podpisać i złożyć:  
a. karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (zał. 1),  

b. oświadczenie (zał. 2),  
do 11.01.2023 r.  do sekretariatu szkoły lub w pierwszym dniu turnusu. 

9. Brak złożenia dokumentów w określonym terminie lub niewłaściwie wypełnienie powoduje 
niezakwalifikowanie dziecka na Półkolonię.   

10. Plan zajęć sporządzany jest przez osoby przygotowujące ofertę półkolonii zgodnie 
z   wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży i   zawiera 
program rekreacyjno – edukacyjny zgodny z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19. Plan zostanie podany do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć i o 
wszelkich zmianach w programie w związku z sytuacją epidemiczną uczestnicy oraz 
opiekunowie będą informowani przez opiekunów.   

11. Kierownik półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadającą kwalifikacje 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 
2016 poz. 452) w sprawie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.   

12. Opiekun – wychowawca posiadający kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 05 kwietnia 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 452) w sprawie organizowania 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.   

13. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii. 
 
 
 
 



Dział 2 – Rodzice/prawni opiekunowie 
1. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka pomiędzy 

miejscem zamieszkania a Publiczną Szkołą Podstawową Zakonu Pijarów w  Rzeszowie  
2. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku: 

- obuwia zmiennego, 
- wody do picia, 
- stosownej do pogody odzieży. 

3. Przyprowadzenie dzieci powinno nastąpić nie wcześniej niż o godzinie 7:00. 
4. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 15:00. 
5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do miejsca zamieszkania, rodzice/opiekunowi 

prawni zobowiązani są wypełnić stosowne oświadczenie. 
 
 Dział 3 – Wytyczne sanitarne 

1. Na zajęcia będą przyjmowane tylko dzieci zdrowe, bez objawów żadnej choroby. 
2. Do grupy zajęciowej podporządkowani są ci sami wychowawcy. 
3. Salę będą wietrzone co 1 godzinę. 
4. Każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zasłaniającą usta i  nos. 

 
Dział 4 – Kierownik Półkolonii   

1. Kierownik półkolonii ma obowiązek: 
a. Opracować plan zajęć oraz rozkład dnia i kontrolować ich realizację, 
b. Kontrolować pracę wychowawców, 
c. Zapewnić uczestnikom półkolonii właściwą opiekę i warunki bezpieczeństwa od 

momentu przyjęcia ich od rodziców/prawnych opiekunów do czasu ponownego 
przekazania rodzicom/prawnym opiekunom, 

d. Zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne, zgodnie z  obowiązującym przepisami w 
zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i  otoczenia, 

e. Znać oraz przestrzegać Wewnętrzną Procedurę Bezpieczeństwa w Publicznej Szkoły 
Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie obowiązującą w 
okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2. 

 

Dział 5 – Wychowawcy  Półkolonii 
1. Wychowawcy podczas organizowanych zajęć sprawują opiekę nad uczestnikami i  dokładają 

wszelkich starań, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im 
aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i 
pożyteczny, 

2. Zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego i przekazywania kierownikowi 
półkolonii istotnych informacji o stanie zdrowia uczestników, 

3. Mają obowiązek znać oraz przestrzegać Wewnętrzną Procedurę Bezpieczeństwa w  Publicznej 
Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza w  Rzeszowie obowiązującą 
w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

 
Dział 6 – Opłaty 

 Opłata od jednego Uczestnika wynosi: 
500,00 zł, 

 
  



Dział 7 – Postanowienia końcowe   
1. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Opiekunów, Kierownika Półkolonii 
oraz Rodziców/Prawnych opiekunów uczestników w trakcie trwania Półkolonii.  
2. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, podyktowanych 
szczególnymi względami, na które nie ma on bezpośredniego wpływu (np. warunki 
pogodowe).   
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.   
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.  

 


