
PÓŁKOLONIE  W  ZSP NR 15 

TERMIN: 5-9 LIPCA 2021r. 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

- W pierwszym dniu półkolonii odbędzie się podział na grupy. 

- Półkolonie rozpoczynają się o godz. 9.00 a kończą o godz. 15.00. PROSIMY  

O PUNKTUALNE ODBIERANIE DZIECI Z PÓŁKOLONII. 

- Uczestnicy  zbierają się przed szkołą skąd są zabierani przez wychowawców   

o godzinie 9.00 i wprowadzani na teren szkoły. Rodzice nie wchodzą na teren 

placówki.  

- Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci przed godziną rozpoczęcia zajęć 

ani po  ich zakończeniu. 

- Każdego dnia planowany jest wyjazd do różnych instytucji w mieście i poza 

miasto, gdzie będą odbywać się zajęcia według planu. Uczestnicy będą 

przewożeni  autokarami. Powrót do placówki przewiduje się na godz. ok. 14.30. 

- Uczestnicy będą otrzymywali suchy prowiant (np. kanapkę lub bułkę słodką, 

butelkę wody) mogą mieć też własne wyżywienie i dodatkowe picie oraz 

obowiązkowo  nakrycie głowy i maseczkę. 

- Uczestnicy mogą mieć drobne pieniążki (kieszonkowe) na własne wydatki 

(wychowawcy nie odpowiadają za posiadane przez dzieci pieniądze ani rzeczy 

wartościowe). 

 

ORGANIZACJA PÓŁKOLONII ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI  GIS, MZ i MEN OBOWIĄZUJĄCYMI 

ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W 2021r. 

 

 

 

 



PLANOWANY PROGRAM 

 

data 

 

Godziny zajęć: 

 

Miejsce przejazdu   

05.07.2021r. 

 

 
9.00 – 15.00  

➢ Rozpoczęcie półkolonii, zawiązanie grup, przedstawienie 
regulaminów, czynności organizacyjne. 
 

➢ Wyjazd do KINA HELIOS na projekcję filmu   w Magnolii 
ul. Legnicka 58 

06.07.2021r. 

 (wtorek) 

 

 

 

9.00 – 15.00 

 

 

 

Zajęcia grupowe z wychowawcą. 

➢ Wyjazd  do WIOSKI INDIAŃSKIEJ ZABRODZIE (4 grupy) 
 

➢ Wyjazd  do gospodarstwa agroturystycznego w 
KRZEPTOWIE (4 grupy) 

07.07.2021r. 

(środa) 

 

  
9.00 – 15.00 

 

 

 

 

Zajęcia grupowe z wychowawcą. 

➢ Przejazd w okolice Ostrowa Tumskiego, REJS STATKIEM 
PO ODRZE, spacer, pobyt na miejskim placu zabaw 

08.07.2021r. 

 (czwartek) 

 

 

 

9.00 – 15.00 

 

 

 

Zajęcia grupowe z wychowawcą. 

➢ Wyjazd  do WIOSKI INDIAŃSKIEJ ZABRODZIE (4 grupy) 
 

Wyjazd  do gospodarstwa agroturystycznego w KRZEPTOWIE 

(4 grupy) 

09.07.2021r. 

 (piątek) 

 

 

 

9.00 – 15.00 

 

 

 

Zajęcia grupowe z wychowawcą. 

 
➢ Wycieczka do ZOO. Zwiedzanie ZOO, pobyt na placu 

zabaw. 
Zakończenie półkolonii. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie.                                                 

 Katarzyna Kasprzykowska 

Wicedyrektor SP nr 25 


