PROCEDURA ODBIORU DZIECKA Z PÓŁKOLONII 2022
W związku z obecną sytuacją, zmieniają się zasady na półkoloniach WTWK-Partynice:
 rezygnujemy z wyjść do miejsc publicznych,
 wprowadzamy dodatkowe procedury dezynfekcyjne,
 każda grupa liczy maksymalnie 10 osób,
 spędzamy bardzo dużo czasu na świeżym powietrzu,
 sala gimnastyczna zamknięta jest dla osób z zewnątrz do odwołania,
 rezygnujemy z poruszania się komunikacją miejską, wszystkie zajęcia odbywają się na terenie
WTWK-Partynice.
 wszystkie warsztaty odbędą się na WTWK-Partynice z zachowaniem wszelkich procedur
bezpieczeństwa,
 wprowadzamy dużo zajęć ruchowych,
I.

Przyprowadzanie dziecka na półkolonie

1. Dzieci zapisane na półkolonie przyprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów
prawnych, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z miejsca wypoczynku.
2. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko wychowawcy półkolonii.
W przeciwnym wypadku wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo
i zdrowie dziecka, które zostało przyprowadzone na teren WTWK-Partynice, gdzie odbywają się
półkolonie, a nie zgłosiło się do wychowawcy.
3. Wychowawca przyjmujący dziecko od rodziców/opiekunów prawny pod opiekę zobowiązany jest
zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty czy są one bezpieczne i nie
stwarzają zagrożenia.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać na półkolonie dzieci zdrowe.
5. Dziecka chorego lub przejawiającego symptomy choroby nie należy przyprowadzać na półkolonie.
6. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko zapisuje się na listę obecności, tzn. podaje
wychowawcy imię i nazwisko, a następnie składa podpis na liście obecności.
II.

Odbieranie dziecka z półkolonii

1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez
rodziców/opiekunów prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji kierownika półkolonii.
Może ono zostać w każdej chwili zmienione.
2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odebranego z półkolonii przez upoważnioną przez nich osobę.
3. Gdy dziecko zostaje odebrane przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione
z półkolonii, zgłasza swoje wyjście wychowawcy.
4. Rodzice/opiekunowie prawni lub osoby upoważnione zobowiązani są do poinformowania
wychowawcy o odbiorze dzieci z półkolonii. Odebranie dziecka potwierdzają czytelnym podpisem
w rubryce „odbiór” na liście obecności.
5. W wyjątkowych sytuacjach losowych, wychowawca, po uprzednim kontakcie telefonicznym
z rodzicem, może wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica.
Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim

czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą na podstawie dowodu potwierdzającego jej
tożsamość, spisując przy tym dane niezbędne do identyfikacji z tego dokumentu.
6. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca z półkolonii, musi posiadać pisemne oświadczenie od
rodzica/opiekuna prawnego, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
7. Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione zobowiązani są przestrzegać godzin pracy
wychowawców półkolonii 8:00-16:00.
8. Życzenie rodziców, dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców, musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.
9. Przed godz. 07:30 i po godz. 16:00 wychowawcy nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą
odpowiedzialności za nie.
10. Opłaty dotyczące odbioru dziecka po godz. 16:00 naliczane będą za każde rozpoczęte 15 min po
godzinie 16:00 – w wysokości 20,00 zł brutto.
III. Procedury postępowania w przypadku opuszczenia półkolonii bez pozwolenia.
1. Wychowawca powiadamia kierownika półkolonii oraz rodziców/opiekunów prawnych o przypadku
opuszczenia półkolonii przez dziecko bez zezwolenia.
2. Wychowawca sporządza notatkę służbową w dzienniku półkolonii danej grupy.
3. W przypadku opuszczenia półkolonii przez dziecko bez pozwolenia, uczestnik zostaje wydalony
z półkolonii.
IV. Procedura przy samodzielnym przybyciu i opuszczaniu półkolonii
1. W przypadku samodzielnego przybycia i opuszczania półkolonii rodzic/opiekun prawny składa
pisemne oświadczenie, dostarczając je wychowawcy półkolonii, o zgodzie na samodzielne
przybycie i opuszczenie półkolonii, biorąc tym samym pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczestnika do momentu podpisania przez niego listy obecności w momencie dotarcia do miejsca
gdzie odbywają się półkolonie oraz po jego opuszczeniu.

…………………………………………………………………………
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

……………………………………………
data i miejsce

