REGULAMIN PÓŁKOLONII
Organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 3
w Szczecinie
1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz.7:30 - do godz.16:00. Za każde opóźnienie
w odbiorze dziecka rodzic/opiekun prawny pokrywa koszty związane z zapewnieniem dodatkowej opieki w kwocie 15 zł
za każde rozpoczęte 30 min licząc od godz. 16.15.
2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki.
W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie.
3. 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 na terenie szkoły,
e) szanować mienie, pomoce dydaktyczne, za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie
odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie,
f) kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w szkolnej stołówce,
g) przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
4. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu może być karane
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
5. Każdego dnia uczestnik półkolonii powinien mieć: wygodny strój, podręczny plecaczek i butelkę niegazowanej wody.
6. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników
oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników.

podczas

półkolonii

7. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy
muzyki, itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.
8. Udział w półkoloniach letnich 2018 przyjmuje się jako akceptację niniejszego regulaminu przez uczestników oraz
przez ich rodziców / opiekunów prawnych.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
● godz. 7:30 - 8:00 zabawy integracyjne w świetlicy
● w godz. 8:00 - 8:30 prezentacja planu dnia i przygotowanie do śniadania
● w godz. 8:30 - 9:00 śniadanie
● w godz. 9:00 - 13:15 zajęcia w terenie (stosownie do programu danego dnia)
● w godz. 13:15 - 13:30 przygotowanie do obiadu
● w godz. 13:30 - 14:00 obiad
● w godz. 14:00 - 16:00 zajęcia:

◦ muzyczno-ruchowe

◦ sportowe

◦ plastyczne

◦ gry, konkursy, zabawy

Ramowy Plan Dnia ulega zmianie w przypadku wycieczek
i zorganizowanych wyjść.

