INFORMACJE PRAKTYCZNE
Szczegółowy program półkolonii jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły :
www.sp15.wroclaw.pl
Bardzo proszę zapoznać się z poniższymi informacjami!
• W związku z organizacją półkolonii ponoszą Państwo opłatę za wyżywienie dzieci
( śniadanie, obiad oraz woda do picia, bilety wstępu, przejazdy) w wysokości 125 zł. Przy
większości wyjazdów przemieszczać się będziemy komunikacją miejską, dzieci muszą
posiadać ważną legitymację – najlepiej spakowaną do plecaka. W przypadku braku
legitymacji proszę zakupić właściwe bilety.
• Dzieci pierwszego dnia półkolonii przyprowadzamy najpóźniej do godziny 8.15.
• Na każdym turnusie półkolonii będą utworzone 2 grupy po 15 osób. Obie grupy realizują
ten sam program półkolonii.
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PÓŁKOLONII
• Jeśli dziecko ma samodzielnie wracać po półkolonii do domu lub być odebrane przez osobę
nie będącą rodzicem/opiekunem prawnym, proszę przygotować oświadczenie, że wyrażają
Państwo na to zgodę i przekazać wychowawcy pierwszego dnia półkolonii.
(stosowne oświadczenia są do pobrania na stronie)
• Proszę, aby przyprowadzali Państwo dzieci między godz. 8.00. - 8.30. O godzinie 8.30
jemy śniadanie , potem codziennie są wycieczki, wychowawcy zbierają grupy i po
śniadaniu wychodzą o umówionej godzinie.
• Ze względów bezpieczeństwa, nie wyrażamy zgody na dowożenie dzieci w jakiekolwiek
miejsce, gdzie np. mają odbywać się zajęcia.
• Proszę zgłaszać wychowawcy przyprowadzenie i odbiór dziecka z półkolonii. Dzieci
przyprowadzamy i odbieramy ze Szkoły. Bardzo proszę nie odbierać dzieci podczas
powrotu z wycieczek: na przejściach dla pieszych, w tramwajach, na przystankach
tramwajowych, z chodnika w drodze do szkoły. Jest to niebezpiecznie!!! Poza tym
wychowawcy muszą wiedzieć komu dziecko oddają.
ZAOPATRZENIE DZIECKA NA PÓŁKOLONIE
• Podczas półkolonii będą odbywały się zajęcia sportowe proszę zaopatrzyć dzieci w strój
sportowy zapakowany do worka (świeża koszulka, spodenki i skarpety), buty zmienne,
gumkę do długich włosów!
• Proszę, aby każde dziecko miało ze sobą plecak na wodę i spakowaną legitymację szkolną
( worki ze strojem sportowym będą w szkole, plecaki z wodą i legitymacją dzieci zabierają
na wycieczki).
• Bardzo proszę ubierać dzieci stosownie do panujących warunków atmosferycznych.
• W przypadku wyjazdu na basen należy zaopatrzyć dziecko w klapki, strój kąpielowy,
ręcznik, gumkę do włosów, szczotkę do włosów spakowane do plecaka.
Ponadto:
Na każdych zajęciach i warsztatach są instruktorzy, proszę się nie obawiać, że dziecko czegoś nie
umie i sobie nie poradzi. Proszę podać wychowawcy numer buta dziecka – konieczne podczas gry
w kręgle.
Podczas półkolonii zaplanowane są codziennie wyjazdy jednak z przyczyn niezależnych od nas
zastrzegamy sobie prawo zmiany w programie. Program szczegółowy jest uzależniony w dużej
mierze od MPK, więc proszę się nie denerwować, jeśli grupa już powinna wrócić do Szkoły,
a jeszcze jej nie ma. Podczas półkolonii obowiązuje zakaz posiadania telefonów i gier.

