
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 
ul. Zdrowa 6 
31-216 Kraków 

 

REGULAMIN WYPOCZYNKU   – „Lato w szkole - 2022” 
 

Terminy wypoczynku: 
I. 27.06 - 01.07.2022                 II. 04.07 - 08.07.2022                    III. 11.07 - 15.07.2022 

 
1. Zajęcia rozpoczynają się od godz.8.30 i trwają do godz. 14.30. 
2. Dla uczestników wypoczynku organizowane są zajęcia zgodnie z wcześniej przedstawionym 

programem. Udział w zajęciach (w tym wyjściach, wycieczkach itp.) jest obowiązkowy. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy program nie może 

być zrealizowany z przyczyn od niego niezależnych. 
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do punktualności. Rodzice/prawni opiekunowie deklarują 

punktualne przyprowadzanie i odbiór dziecka po zakończonych zajęciach.  
5. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapewnienia opieki uczestnikowi, który spóźnił 

się na zajęcia, gdy jego grupa znajduje się już poza terenem szkoły.   
6. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do pokrycia kosztów związanych z przejazdami, 

biletami wstępów, zakupem materiałów plastycznych podczas wypoczynku.  
7. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi (bez objawów chorobowych). 

8. Rodzic lub opiekun zostanie niezwłocznie poinformowany, jeżeli u dziecka pojawią się objawy 

chorobowe i będzie zobowiązany do możliwie najszybszego odebrania go ze szkoły. 

9. Wszyscy uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do okazywania szacunku i kultury wobec innych 
uczestników, kadry, personelu szkoły oraz innych osób. 

10. Uczestnicy wypoczynku 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.  

11. Uczestnicy wypoczynku ponoszą odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które 
mają ze sobą.  

12. W czasie wypoczynku uczestnicy nie korzystają z telefonów i innych urządzeń elektronicznych. 
13. Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie. 
14. Uczestnicy wypoczynku zobowiązani są do stosowania się do poleceń wychowawcy i kierownika 

wypoczynku, ze względów bezpieczeństwa pod żadnym pozorem nie wolno samowolnie oddalać się 
od grupy, opuszczać zajęć bez wiedzy wychowawcy. 

15. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń 

wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, a w sytuacjach 

szczególnych wykluczeniem uczestnika z udziału w akcji. 
16. Uczestnicy wypoczynku we wszystkich sprawach mają prawo zwrócić się do wychowawcy swojej 

grupy lub kierownika. 
17. Uczestnicy wypoczynku zostają zapoznani z ww. regulaminem i zasadami bezpieczeństwa   w trakcie 

zajęć w placówce, posiłków, zajęć sportowych, wyjść. W razie wypadku lub dostrzeżenia sytuacji 
stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych powinni natychmiast poinformować o tym 
wychowawcę. 

18. Karta Kwalifikacyjna jest dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka oraz jednoczesną 

akceptacją niniejszego regulaminu. Za rzetelne i dokładne wypełnianie Karty Kwalifikacyjnej 
odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności 
za konsekwencje zdarzeń będące następstwem braku informacji pozwalających zapewnić dziecku 

prawidłową opiekę (np. o stanie zdrowia dziecka, jego problemach zdrowotnych, specjalnych 

potrzebach itp.). 
19. Uczestnicy są kwalifikowani na wypoczynek na jeden tydzień na podstawie Karty Kwalifikacyjnej 

zgodnie z kryterium wiekowym; w pierwszej kolejności uczniowie, którzy ukończyli klasę pierwszą, 



w dalszej drugą, trzecią i w miarę wolnych miejsc uczniowie klas starszych zgodnie z kolejnością 
zgłoszeń.  

20. Uczestnik może zostać zakwalifikowany na termin rezerwowy wskazany w Karcie Kwalifikacyjnej 
w przypadku wolnych miejsc.  

 

 

 

 


