
Załącznik do zarządzenia Nr 3/2018  

                                                                                                      Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tarnowie  

                                                                                                             z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia  

                                                                                                           Regulaminu    naboru uczestników i ogólnych  

                                                                                                                  zasad organizacji w roku 2018 półkolonii  

 

 

 

Regulamin 

naboru uczestników i ogólnych zasad organizacji w roku 2018 półkolonii  

w Szkole Podstawowej Nr 1im. Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie. 

 

 

§ 1. 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru uczestników oraz ogólne zasady organizacji 

w roku 2018 półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej  

w Tarnowie.  

2. Uczestnikiem półkolonii, o których mowa w ust. 1, może być wyłącznie uczeń  

publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej mający adres zamieszkania na terenie 

miasta Tarnowa lub uczęszczający do szkoły mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa.  

 

Rozdział I – Nabór uczestników półkolonii 

 

§ 2. 

1. Nabór prowadzony jest w terminie od 6 marca 2018 r. do 12 marca 2018 r. w Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Tarnowie.  

2. Zgłoszenia ucznia na półkolonię może dokonać wyłącznie jego opiekun prawny lub 

osoba, której opiekun prawny ucznia udzielił pełnomocnictwa do zgłoszenia ucznia na 

półkolonię.  

3. Do zgłoszenia ucznia na półkolonię wymagane jest osobiste stawiennictwo opiekuna 

prawnego lub jego pełnomocnika i złożenie kopii ważnej legitymacji szkolnej ucznia  

oraz – w przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika – pełnomocnictwa  

o którym mowa w ust. 2.  

4. Zapisy na półkolonię dokonywane są według kolejności zgłoszeń. W przypadku 

wyczerpania  limitu miejsc, kolejni uczniowie wpisywani są na listę rezerwową tej szkoły 

według kolejności zgłoszeń. 

5. Opiekun prawny uczestnika zapisanego na półkolonię, w nieprzekraczalnym terminie do 

30 marca 2018 r.: 

1) składa w szkole  kartę kwalifikacyjną wg wzoru stanowiącego załącznik do 

niniejszego regulaminu,  

2) uiszcza opłatę, o której mowa w § 3 ust. 2 lub 3 Regulaminu na rachunek bankowy 

Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tarnowie Nr 94103012500000000088056035, a 

potwierdzenie wpłaty załącza do karty  kwalifikacyjnej. W przypadku uiszczenia 

opłaty o której mowa w § 3 ust. 3, do potwierdzenia wpłaty należy dołączyć kopię 

Karty Tarnowskiej Rodziny. 

6. Niezłożenie dokumentów określonych w ust. 5 we wskazanym terminie oznacza 

rezygnację z udziału uczestnika w półkolonii. 

 

 

7. Jeżeli po upływie terminów wskazanych w ust. 1 i 5 w  szkole pojawią się wolne miejsca,   

dyrektor szkoły dokonuje zapisu kolejnych uczniów z listy rezerwowej tej szkoły, o czym 



zawiadamia opiekunów prawnych uczestnika. Opiekun prawny dopełnia obowiązków 

określonych w ust. 5 w terminie 7 dni od zawiadomienia.  

8. W przypadku, gdy  limit miejsc nie zostanie wyczerpany, w okresie od 3 kwietnia 2018 r. 

do 16 kwietnia 2018 r. przeprowadzony zostanie nabór dodatkowy na wolne miejsca. 

Przepisy ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio. 

 

 

Rozdział II – Finansowanie półkolonii 

 

§ 3. 

1. Organizacja półkolonii finansowana jest ze środków budżetu miasta Tarnowa oraz z opłat 

za udział w półkolonii określonych niniejszym Regulaminem, uiszczanych przez 

opiekunów prawnych uczestników półkolonii. 

2. Opłata za udział w półkolonii jednego uczestnika wynosi 160,- zł brutto (słownie: sto 

sześćdziesiąt zł 00/100 brutto). 

3. Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny opłatę, o której mowa w ust. 2 obniża się  

o 10%. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii opłata może zostać zwrócona na pisemny 

wniosek opiekuna prawnego złożony w szkole  najpóźniej do dnia 15 maja 2018 r.  

5. Opłata, nie podlega zwrotowi w przypadku:    

1) złożenia rezygnacji z udziału w półkolonii po terminie wskazanym w  ust. 4, lub 

2) nieobecności uczestnika na półkolonii.   

6. W sytuacjach szczególnych dyrektor szkoły może zdecydować o zwrocie opłaty  

z pominięciem zasad określonych w ust. 5, jeśli w miejsce rezygnującego uczestnika 

zostanie zapisany inny uczestnik, spełniający wymogi udziału w półkolonii, wskazane w 

niniejszym regulaminie. 

 

 

Rozdział III - Ogólne zasady organizacji półkolonii 

 

 

1. Każda półkolonia trwa łącznie 10 dni, od poniedziałku do piątku, w okresie dwóch 

tygodni. 

2. Program półkolonii zapewnia wykwalifikowaną opiekę nad dzieckiem w godzinach od   

7.00 do godz. 16.00, przy czym zajęcia programowe powinny się rozpoczynać nie 

wcześniej niż o godz. 9.00 i trwać – z przerwami na posiłki i odpoczynek do godz. 15.00. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, liczba uczestników półkolonii pozostających pod opieką jednego 

wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, a w przypadku grupy z uczestnikami do 10 

roku życia liczba ta nie może przekraczać 15 osób.  

4. W sytuacji, gdy wynika to z przepisów prawa, liczebność grupy lub liczba wychowawców 

może ulec zmianie.   

5. Półkolonią zarządza kierownik półkolonii, który nie może pełnić jednocześnie funkcji 

wychowawcy grupy. 

6. W ramach półkolonii uczestnicy mają zapewnione: 

1) wyżywienie w postaci drugiego śniadania, obiadu, podwieczorka oraz napojów, 

2) korzystanie z wewnętrznego programu zajęć rekreacyjno-sportowych, edukacyjnych 

oraz kulturalnych,  

3) korzystanie z ogólnomiejskiego programu zajęć rekreacyjno-sportowych, 

edukacyjnych oraz kulturalnych, 

4) opiekę medyczną zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 



 

§ 4. 

1. Półkolonia organizowana jest zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz  

wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. Organizację półkolonii koordynuje Wydział Sportu Urzędu Miasta Tarnowa we 

współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, kierownikami półkolonii  

oraz dyrektorami szkół organizujących półkolonie. 

 

 

 

 

 

 


