
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU 
 

I. Informacje dotyczące wypoczynku: 

1.Forma wypoczynku – półkolonia 

2. Termin wypoczynku 30.07 – 10.08.2018 r. w godz. 8.00 – 16.00 

3. Miejsce lokalizacji wypoczynku:  

Szkoła Podstawowa nr 39 w Szczecinie  

ul. Kablowa 14, 70-895 Szczecin 
 

II. Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku 
1. Imiona i nazwisko dziecka: ......................................................................................................... 

 

2. Data urodzenia: ............................................. PESEL ............................................................... 

 

4. Imiona i nazwisko ojca: .............................................................................................................. 

5. Imiona i nazwisko matki: .............................................................................................................. 

6. Dokładny adres zamieszkania 

:..........................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  

tel. ...................................... tel. kom. ojca: .............................. tel. kom. matki: …......................... 

7. Dokładny adres zamieszkania rodziców (jeżeli jest inny niż adres dziecka)  

...........................................................................................................................................................  

.................................................................................................................. ………………………… 

8. Dokładny adres zameldowania dziecka:  

................................................................................................................. …………………………. 

.................................................................................................................. …………………………. 

9. Adres email: ....................................................................................................................... 

10.Informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o 

potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, (rozwoju psychofizycznym, stosowanej 

diecie, uczuleniach, czy przyjmuje stałe leki, jak znosi jazdę autobusem itp.) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Szczepienia ochronne ( z podaniem roku lub przestawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem 

szczepień) 

Tężec………………………………………Błonica……………………………………………………

…Dur…………………………………………Inne 

……………..…………………………………………. 

12. Osoby upoważnione do odbioru dziecka (poza rodzicami) 

 
Nazwisko i imię Stopień 

pokrewieństwa 

Numer 

dowodu 

osobistego 

Okres 

ważności 

upoważnienia 

Podpis obojga 

rodziców 

1. 

 

    

2.     

  

3.  

    

 

Stwierdzam, iż podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w  

zapewnieniu mu właściwej opieki. 



Dane osobowe rodziców i uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań zadań ustawowych, określonych w 

Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.59 oraz Ustawy o 

systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych 

zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku  

Administratorem danych osobowych jest dyrektor szkoły, w której dziecko przebywa na półkolonii. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodziców 

Zobowiązuje się do przekazania powyższej informacji osobom wskazanym przeze mnie do odbioru 

dziecka w terminie 3 dni od daty zakwalifikowania się dziecka na półkolonię. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis rodziców 

Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas półkolonii z wizerunkiem mojego  

dziecka na stronie internetowej szkoły 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodziców 

 

Oświadczam, że dziecko objęte jest ubezpieczeniem. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

data i czytelny podpis rodziców 

 

III. Decyzja organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika  

Postanawia się: 

… zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek 

… odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………                                   

data i podpis organizatora 

 

IV. Potwierdzenia przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika  

Uczestnik przebywał ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………                          

data i podpis kierownika wypoczynku 

 

V. Informacje kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie trwania 

wypoczynku, chorobach przebytych w jego trakcie. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość, data, podpis kierownika wypoczynku 

VI. Informacje  i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 miejscowość, data, podpis wychowawcy wypoczynku. 

 



REGULAMIN PÓŁKOLONII 
 

1. Półkolonia organizowana jest przez Szkołę Podstawową nr 39 w Szczecinie dla dzieci klas I – IV 

szkoły podstawowej. 

2. Czas trwania 30.07. 2018 r. – 10.08.2018 r. (10 dni roboczych) 

3. Zajęcia będą realizowane w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. 

4. W razie nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników turnusu tj. mniej niż 30 osób – organizator 

zastrzega sobie możliwość odwołania turnusu lub podniesienia wysokości opłaty. 

5. Zgłoszenia należy dokonywać w dniach 04.06. do 15.06.2018 r. składając w sekretariacie 

prawidłowo wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz podpisany regulamin (dokumenty do 

pobrania na stronie internetowej szkoły www.sp39.szczecin.pl lub w sekretariacie).  

6. Liczba miejsc na półkolonie ograniczona. Opłatę za półkolonię należy uiścić po uzyskaniu 

potwierdzenia o zakwalifikowaniu dziecka.  

7. Koszt uczestnictwa w półkolonii wynosi 320 zł. 

8. Organizator może nie zakwalifikować na półkolonie ucznia sprawiającego problemy 

wychowawcze (podstawą jest opinia wychowawcy ucznia) oraz może stanowić zagrożenie dla 

bezpieczeństwa własnego lub innych uczestników. 

9. Dnia 18 czerwca 2018 r. zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych uczestników. 

10. Warunkiem zapewnienia zakwalifikowanemu dziecka miejsca na półkolonii jest dokonanie 

wpłaty na konto szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2018 r. (w tytule przelewu należy 

wpisać- półkolonia, imię i nazwisko dziecka).  

11. W razie nagłej choroby dziecka lub innych udokumentowanych wypadków losowych, 

rodzice/opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystane dni turnusu z wyjątkiem 

kosztów już poniesionych przez organizatora. 

12. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci z 

placówki są odbierane wyłącznie przez osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej. 

13. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać 

oświadczenie ( dotyczy wyłącznie uczniów klas trzecich) 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika. 

15. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone 

przez uczestnika podczas zajęć. 

16. Samowolne oddalenie się od opiekuna, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie 

poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z wyciagnięciem konsekwencji 

w formie: upomnienia, nagany, a w ostateczności wykluczenia uczestnika z udziału w półkolonii. 

Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia dziecka w listy uczestnika półkolonii bez zwrotu 

należności za niewykorzystaną część turnusu w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa 

w półkoloniach, szczególnie zasad bezpieczeństwa. 
 

Uczestnicy kolonii maja prawo do: 

- wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu, 

- korzystania ze wszystkich urządzeń  i sprzętu półkolonijnego w celach, do których on służy, 

- uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych w ramach półkolonii 
 

Uczestnicy mają obowiązek:  

- punktualnego zgłaszania się na półkolonię, 

- podporządkowania się poleceniom wychowawcy oraz brać czynny udział w realizacji programu, 

- kulturalnie zachowywać się wobec siebie nawzajem oraz podczas spożywania posiłków, 

- posiadać obuwie zmienne o antypoślizgowym spodzie, 

- dbać o higienę osobistą, ład i porządek wokół siebie, 

- przestrzegać przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole oraz miejscach realizacji 

programu, 
 

Uczestnikom półkolonii zabrania się: 

- samowolnego opuszczania terenu szkoły, 

- samowolnego oddalania się od grupy podczas wycieczek poza terenem szkoły 

- niszczenia sprzętu znajdującego się w szkole i jej otoczeniu 
 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się i przyjmuje do wiadomości oraz akceptuję jego 

treść. 

………………………………………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis rodzica 



 

 

Program półkolonii letniej przy Szkole Podstawowej nr 39 w Szczecinie w dniach 

30.07.2018r. - 10.08.2018 r. 

 

Półkolonia organizowana jest dla dzieci klas I - IV szkoły podstawowej. 

Czas trwania: 10 dni roboczych 

Wymagana liczba uczestników - 30 

Zajęcia będą realizowane w godz. 08.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. 

 

Założenia:  

 Poznanie regionu: tradycji, kultury, środowiska naturalnego. 

 Aktywny wypoczynek dzieci podczas wakacji. 

 Nauka samodzielności i współistnienia w grupie. 

 Rozwijanie zainteresowań poznawczych. 

 Rozwijanie umiejętności. 

 

Cele: 

Integracja grupy. 

Nabycie umiejętności współdziałania w grupie. 

Rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zainteresowań. 

Kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych. 

Rozwijanie aktywności fizycznej. 

Poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie. 

 

 RAMOWY PLAN dnia: 

08.00 - 08.30 Schodzenie się uczestników do świetlicy szkolnej - zabawy w grupach 

08.30 - 09. 00 Drugie śniadanie (zapewnia organizator) 

09. 00. - 14.00 Realizacja planowanych działań 

14.30 Obiad (zapewnia organizator) 

15.00. - 16.00 Zajęcia w grupach - rozchodzenie się dzieci 

 
 

Plan zajęć na poszczególne dni: 
 

I tydzień  

 
 

Poniedziałek (30.07. 2018r.) 

Przywitanie dzieci, zapoznanie z programem zajęć i regulaminem, zasadami bezpieczeństwa w czasie 

wyjść i zabaw. Podział na grupy. „Poznajmy się”/wykonanie wizytówek, wybranie nazwy grupy, 

ułożenie zwrotki hymnu półkolonii do znanej, dowolnej melodii; Przygotowanie prezentacji grupy;  

Spacer po najbliższej okolicy  

 
 

Wtorek (31.07. 2018r.) 

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wycieczki (przypomnienie zasad ruchu drogowego, zasad 

zachowania się w środkach komunikacji miejskiej, co zrobić i do kogo się zwrócić w sytuacji 

zagrożenia). 

Wyjazd do Muzeum techniki, zwiedzanie z przewodnikiem 

Spacer po Parku Kasprowicza 

Konkurs plastyczny - moje wrażenia z wycieczki 
 

Środa (01.08.2018 r.) 

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw w wodzie, o rozsądnym korzystaniu ze słońca, 

Wyjazd na plażę w Dąbiu.  

Kąpiel wodna i słoneczna.  

Konkurs na najpiękniejsza budowlę z piasku, obrazków z piasku. 

Zabawy integracyjne, zabawy na plaży (stare zabawy naszych rodziców i dziadków). 

 

http://www.zs7dg.tvtom.pl/grafika/11/plan%20pracy.pdf#page=1
http://www.zs7dg.tvtom.pl/grafika/11/plan%20pracy.pdf#page=1


 
 

Czwartek (02.08.2018 r.) 

Rejs turystyczny statkiem m/s Dziewanna, spacer bulwarami, Wałami Chrobrego, uliczkami Starego 

Miasta. 

 
 

Piątek (03.08.2018 r.) 

Warsztaty - legoland, robotyka 

Dzień półkolonisty: 

- pokaz mody, najciekawsze fryzury; 

- turniej różnorodnych konkurencji sportowych: mistrz strzału do pustej bramki, hula–hop, rzut piłką do 

kosza, ringo, skakanie na skakance, rzut do celu, biegi w workach.  

Podsumowanie turnieju –ogłoszenie zwycięzców.  

 

 

 

II Tydzień 
 

Poniedziałek (06.08.2018 r.) 

Pogadanka na temat kulturalnego zachowania w miejscach publicznych, 

Wyjazd do Kina Helios 

Spotkanie edukacyjne z filmem i bajką (seans filmowy poprzedzony warsztatami edukacyjnymi) 

Zabawy przy muzyce 

Animacje językowe z wykorzystaniem chusty Klanzy. 

 
 

Wtorek (07.08.2018 r.) 

Nauka kodowania i odczytywania szyfrów, poszukiwanie ukrytego skarbu - bieg patrolowy. 

„Wakacyjne melodie” - karaoke  

– czytanie ulubionych bajek, quiz czytelniczy, konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater książkowy” 

Wspólna zabawa przy muzyce. Dyskoteka przebierańców  

 

Środa (08.08.2018 r.) 

Wizyta edukacyjna w jednej z największych w Polsce Papugarni (pochodzenie, zwyczaje i zachowanie 

poszczególnych gatunków papug. Szlak miejski Szczecina. 

Gry i zabawy na powietrzu, zajęcia z pracowni komputerowej (bezpieczny Internet, właściwe 

wykorzystanie komputera). 

prace plastyczne, gry stolikowe, kredowe zabawy, tworzenie mega baniek.  
 

Czwartek (09.08.2018 r.) 

Wycieczka nad Jezioro Szmaragdowe. Zwiedzanie podziemnego schronu, siedliska nietoperzy, 

Spacer wokół Jeziora i historia jego powstania 

Ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Nauka piosenek turystycznych i żeglarskich. 

 
 

Piątek (10.08.2018 r.) 

Wycieczka piesza nad Jezioro Dąbskie. 

Pamiątkowa sesja zdjęciowa 

Uroczyste zakończenie półkolonii:  

wręczenie dyplomów i drobnych upominków, wspólne wykonanie pamiątkowej kroniki. 

 

Plan zajęć jest elastyczny z możliwością dostosowania zajęć do grupy, warunków atmosferycznych. 

Półkolonia zostanie uruchomiona przy zgłoszeniu się wymaganej liczby uczestników.  

 

Organizator Zbiorczyk Barbara 


