Regulamin półkolonii zimowych dla dzieci słabosłyszących
w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy
w dniach 12 – 16 lutego 2018
1. Organizatorem półkolonii jest Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy i Stowarzyszenie
Serce Słyszy Serce.
2. Zajęcia odbywają się o w godz. 9.00 do 16.00 pod stałym nadzorem opiekunów oraz
kierownika półkolonii wg harmonogramu.
3. Uczestnikami półkolonii mogą być tylko dzieci słabosłyszące w wieku od 6 do 12
lat.
4. Zorganizowane zostaną dwie grupy 8 osobowe.
5. Półkolonie są bezpłatne dla uczestników.
6. Półkolonie będą finansowane ze środków Stowarzyszenia Serce Słyszy Serce i ze
środków przekazanych przez miasto Bydgoszcz na wypoczynek dzieci.
7. Rekrutacja na półkolonie odbywa się w oparciu o kartę zgłoszeniową wypełnioną
przez opiekunów dziecka przesłaną na podany adres poczty elektronicznej lub
złożoną u wychowawcy klasy w przypadku uczniów Szkoły Podstawowej nr 48 w
Bydgoszczy. Wszystkie informacje oraz dokumenty dotyczące półkolonii dostępne
są na stronie - www.serce.zsnr7.net .
8. Kryteria rekrutacji oraz wzór karty zgłoszeniowej stanowi załącznik do regulaminu.
9. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest złożenie prawidłowo wypełnionej
karty kwalifikacyjnej .
10. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie lub
podwieczorek oraz obiad.
11. Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy może częściowo dofinansować
organizację półkolonii.
12. Dla uczestników półkolonii organizowane są zajęcia zgodnie z wcześniej
przedstawionym planem. Udział w zajęciach ( w tym wyjściach, wycieczkach itp.)
jest obowiązkowy.
13. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania wyposażenia koniecznego do
udziału w zajęciach . Spis zostanie podany na stronie internetowej Szkoły, stronie
internetowej Stowarzyszenia i na gablocie informacyjnej w szkole.
14. 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.
15. Opiekunami są nauczyciele Zespołu Szkół nr 7 w Bydgoszczy z kwalifikacjami do
pracy z dziećmi słabosłyszącymi.
16. Uczestnic mają prawo do:
• spokojnego radosnego i bezpiecznego wypoczynku,
• uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas
półkolonii,
• wnoszenia próśb i skarg do wychowawców,
• uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawców lub kierownika półkolonii.
17. Uczestnicy półkolonii zostają zapoznani z ww. regulaminem i zasadami
bezpieczeństwa w trakcie zajęć w placówce, posiłków, zajęć sportowych, w trakcie
wyjść i wycieczek.
18. Rodzice uczestników półkolonii:

•
•

są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci,
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 dostarczyć je w pierwszym dniu półkolonii,
• w przypadku samodzielnego przychodzenia na miejsce, rodzice są zobowiązani
napisać stosowne oświadczenie i dostarczyć je w pierwszym dniu półkolonii,
• w przypadku nagłego zachorowania lub niedyspozycji dziecka bezzwłocznego
odebrania dziecka,
13. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek oraz wyposażenie
pomieszczeń, z których korzystają zarówno w szkole, jak w innych miejscach, w
których organizowane są zajęcia. Zobowiązani są korzystać ze sprzętu szkolnego,
sportowego itp. zgodnie z przeznaczeniem. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich dziecko.
14. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do stosowania się do poleceń opiekunów, ze
względów bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno samowolnie oddalać się
od grupy, opuszczać zajęć bez wiedzy opiekuna.
15. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek przestrzegać regulaminów obowiązujących w
szkole i regulaminów miejsc w których przebywają.
16. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, na wniosek opiekuna, kierownik
półkolonii ma prawo skreślić uczestnika półkolonii z dalszych zajęć, powiadamiając
o przyczynie zastosowanej kary rodziców/prawnych opiekunów.

