
REGULAMIN  

UCZESTNIKA PÓŁKOLONII W SIODLE W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU CHATKA PUCHATKA W 

SIENNICY, UL. MIŃSKA 32a  OBOWIĄZUJĄCY W DNIACH 06.07- 10.07.2020r. 

1. Jestem posłuszny i wykonuję  polecenia opiekunów. 

2. Ze  sprzętów w budynku oraz na terenie przedszkola korzystam tylko za zgodą wychowawcy i 

w określony sposób do tego celu przeznaczony. 

3. Szczególną ostrożność zachowuję na drodze, nie wybiegam na jezdnię, nie popycham 

kolegów, korzystam z chodnika i przejść dla pieszych. Zwracam uwagę na ewentualne 

zagrożenia, o których informuje mnie wychowawca. 

4. Podczas pobytu poza terenem przedszkola  idę zgodnie ze wskazówkami opiekunów i nie 

oddalam się od grupy. 

5. Nie lekceważę żadnych problemów zdrowotnych . O wszystkich sprawach związanych ze złym 

samopoczuciem jestem zobowiązany informować wychowawcę grupy, ten informuje rodzica. 

Rodzic z kolei zobowiązuje się odebrać w jak najszybszym czasie dziecko chore tzn. 

gorączkujące, wymiotujące itp. 

6. Zjadam posiłki i kulturalnie zachowuję się przy stole. 

7. Będąc dyżurnym lub pełniąc inne funkcje realizuję swoje obowiązki  najlepiej jak potrafię. 

8. Jestem koleżeński , nie wchodzę w konflikty. Pracuję w przydzielonej grupie. 

9. Jestem kulturalny i uprzejmy wobec kadry i wszystkich pozostałych pracowników 

przedszkola. 

10. Nie oddalam się samowolnie z terenu Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka.  

11. Zachowuję porządek w budynku przedszkola  jak i na terenie otwartym. Szanuję urządzenia, 

nie śmiecę. Za wszystkie szkody poczynione w przedszkolu umyślnie ponoszę wraz z 

rodzicami odpowiedzialność materialną. Utrzymuję w należytym porządku swoje rzeczy. 

12. Zwracam uwagę na potrzebę zabrania właściwego obuwia czy nakrycia głowy. 

13. Jeżeli wspólnie z rodzicami podjąłem decyzję o zabrani u telefonu komórkowego, sprzętu 

elektronicznego czy pieniędzy , jestem za te rzeczy szczególnie odpowiedzialny i pilnuję ich. 

14. Za aktywną pracę, wzorową postawę i inicjatywy w zakresie życia półkolonijnego mogę być  

nagrodzony ustną pochwałą wychowawcy grupy. 

15. We wszystkich sprawach życia półkolonijnego objętych i nieobjętych regulaminem oraz w 

kwestiach spornych głos decydujący i ostateczny należy do kierownika wypoczynku. 

16. Zapoznałam/em się z procedurami bezpieczeństwa podczas Półkolonii w siodle. 

17. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u mojego dziecka. 

18. Wyrażam zgodę na wyjazd na wycieczkę rowerową dnia 8.07.2020r. 

Akceptacja powyższego regulaminu przez uczestników i jego rodziców jest warunkiem 

zakwalifikowania dziecka do udziału w półkoloniach. 

 

         


