
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 

ul. Zdrowa 6 

31-216 Kraków 

 

REGULAMIN WYPOCZYNKU   – „Lato w szkole na sportowo - 2021” 
 
 

Terminy wypoczynku: 
I. 28.06 - 02.07.2021                 II. 05.07 - 09.07.2021                     III. 12.07 - 16.07.2021 

 
1. Zajęcia rozpoczynają się od godz.8.30 i trwają do godz. 14.30. 
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do punktualności. Rodzice/prawni opiekunowie deklarują 

punktualne przyprowadzanie i odbiór dziecka po zakończonych zajęciach.  
3. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi (bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 

w  warunkach domowych. 

4. W przypadku objęcia uczestnika lub domowników kwarantanną należy poinformować o tym szkołę. 

5. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły.  

6. Uczestnicy podczas pobytu zachowują zasady reżimu sanitarnego (dezynfekowanie dłoni, zachowanie 

dystansu, zakładanie maseczki w przestrzeniach wspólnych i podczas wyjść zgodnie z poleceniem 

wychowawcy). 

7. Uczestnicy zajęć informują wychowawcę o wystąpieniu u siebie objawów chorobowych i ściśle stosują 

się do jego wskazówek. 

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

wskazywać na infekcję dróg oddechowych i będzie zobowiązany do możliwie najszybszego odebrania 

go ze szkoły. 

9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

10. Dla uczestników wypoczynku organizowane są zajęcia zgodnie z wcześniej przedstawionym 
programem. Udział w zajęciach (w tym wyjściach, wycieczkach itp.) jest obowiązkowy. 

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

12. 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. 
Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody umyślnie wyrządzone przez ich 
dziecko.  

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

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. Uczestnicy wypoczynku we wszystkich sprawach mają prawo zwrócić się do wychowawcy swojej 
grupy lub kierownika.  

16. Uczestnicy wypoczynku w przypadku niedyspozycji natychmiastowo informują prowadzącego. 
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. 


