
                REGULAMIN PÓŁKOLONII W SZKOLE POLAK MAŁY 

 

                                                                                                                                       

1.Półkolonie organizowane są w szkole Polak Mały, która mieści się pod 

adresem: 

Pro-Language School 

McLintocks Building 

Crookes Street (boczna Summer Lane) 

S70 6BX Barnsley 

2. Wejście do szkoły znajduje się z boku budynku od Crookes Street. Uprzejmie 

informujemy o zakazie parkowania przy budynku szkoły, gdyż znajdujące się tam 

miejsca parkingowe są zarezerwowane dla innych firm wynajmujących 

powierzchnie biurowe w budynku McLintocks. Wolną przestrzeń postojową 

znajdą Państwo przy Wharncliffe Street, Crookes Street lub Farrar Street. 

3. Półkolonie prowadzone będą przez 6 tygodni, w okresie wakacyjnym od 

19.07.2021 do 27.08.2021., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 

15:00. 

4. W półkoloniach mogą uczestniczyć wszystkie dzieci w wieku od 4 do 14 lat, 

których Rodzice/Opiekunowie prawni wypełnili formularz zgłoszeniowy 

znajdujący się pod adresem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ŚWIETLICĘ W 

SZKOLE POLAK MAŁY – Polak Mały (polakmaly.com) 

5. Dzienny koszt zajęć (od 9:00 do 15:00) wynosi £27.  

6. Zapisów można dokonywać na wybrane dni lub tygodnie. 

7. Zgłoszenia na zajęcia lipcowe przyjmowane są do piątku, 16.07.2021r. do 

godziny 12:00, zaś na zajęcia sierpniowe do 06.08.2021 do godz. 12:00. 

8. Płatności za zajęcia lipcowe (za wszystkie dni lub tygodnie, w których dziecko 

będzie uczestniczyło) należy dokonać z góry, do soboty 17.07.2021 do godz. 

17:00. Płatności za zajęcia sierpniowe należy dokonać do soboty 07.08.2021 do 

godz.17:00.  

https://polakmaly.com/formularz-zgloszeniowy-na-swietlice-w-szkole-polak-maly/?fbclid=IwAR0lJ6Nb7g8r9Yetvvu6rKm6XC8DDchTu9xLetlVliwFO6zpVvvU4SLLFIc
https://polakmaly.com/formularz-zgloszeniowy-na-swietlice-w-szkole-polak-maly/?fbclid=IwAR0lJ6Nb7g8r9Yetvvu6rKm6XC8DDchTu9xLetlVliwFO6zpVvvU4SLLFIc


9. W przypadku braku płatności z góry, dziecko/dzieci nie będzie/nie będą 

mogło/mogły uczestniczyć w półkoloniach w wybranym dniu czy tygodniu. 

10. Zgodnie z wytycznymi COVID-19, przebywanie Rodziców/Opiekunów 

prawnych w budynku szkoły oraz obecność podczas półkolonii są wykluczone. 

11. Jeśli pragną Państwo zobaczyć, jak wyglądają nasze sale lekcyjne, prosimy o 

uprzedni kontakt w tej sprawie. Wszystkie prośby będą rozpatrywane 

indywidualnie z uwagi na fakt, iż przebywanie wielu osób jednorazowo jest 

zabronione.  

12. W trosce o bezpieczeństwo, prosimy o odbieranie i przyprowadzanie dzieci 

do drzwi wejściowych.  

13. Uprzejmie prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia i 

punktualne odbieranie po zajęciach, zgodnie z ustalonym czasem (9:00 –15:00). 

Za każdy rozpoczęty kwadrans oczekiwania na odbiór dzieci, pobrana zostanie 

opłata w wysokości £5. 

14. Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców/Opiekunów prawnych 

lub inne upoważnione osoby dorosłe. 

15. Osobom nieupoważnionym lub nietrzeźwym, pod wpływem środków 

odurzających, dzieci nie będą przekazywane. 

16. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane punktualnie o ustalonej uprzednio 

porze, a od momentu zakończenia zajęć upłynęła 1 godzina i kontakt z 

Rodzicami/Opiekunami prawnymi lub innymi osobami upoważnionymi jest 

niemożliwy, nauczyciel zastrzega sobie prawo poinformowania o zaistniałej 

sytuacji pomoc społeczną. 

17. Rodzice/ Opiekunowie prawni zobowiązani są powiadomić nauczycieli o 

wszelkich istniejących uszkodzeniach ciała (zadrapania, siniaki, rany, itp) oraz 

innych dodatkowych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo 

i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie). 

18. Nauczyciel ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Rodziców/Opiekunów 

prawnych o wszelkich problemach zaistniałych podczas półkolonii.  

19. Zastrzegamy sobie prawo odwołania zajęć w danym dniu lub tygodniu, w 

przypadku, jeżeli liczba zainteresowanych nie osiągnie minimalnej liczby 

pozwalającej na pokrycie kosztów operacyjnych projektu. 

20. Obowiązkiem Rodziców/Opiekunów prawnych jest zapewnienie dziecku 

posiłku na czas pobytu w szkole. Prosimy o spakowanie dzieciom lunchbox’ów. 



21. Prosimy o nieprzynoszenie słodyczy oraz wszelkich produktów zawierających 

alergeny (mleko, orzechy, seler, jajka, orzeszki ziemne, sezam). 

22. Uprzejmie prosimy o zaopatrzenie dzieci w butelkę z wodą. 

23. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie wartościowe 

przedmioty przynoszone do szkoły. 

24. Dzieci biorące udział w półkoloniach mają obowiązek szanować oraz dbać o 

wyposażenie szkoły. 

25. Za wszelkie zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem szkoły 

odpowiedzialność ponoszą Rodzice/Opiekunowie prawni. 

26. Prosimy o wyposażenie dzieci w odzież adekwatną do pogody, a także 

niezbędne akcesoria, jak: czapeczka na głowę, kurtka przeciwdeszczowa 

(powinna na stałe znajdować się w plecaku dziecka na wypadek zmiany pogody), 

krem przeciwsłoneczny. 

27. Prosimy o wyposażenie dzieci (zwłaszcza tych młodszych) w odzież na zmianę 

(w przypadku zalania lub innych sytuacji wymagających zmiany odzienia). 

28. Prosimy o wyrażenie zgody na robienie zdjęć oraz ich publikację. 

29. Prosimy o wyrażenie zgody na wyjście dziecka wraz z nauczycielem poza 

teren szkoły. 

30. Nie należy wysyłać dziecka na półkolonie w przypadku, gdy ma ono katar, 

kaszel itp. Prosimy o jak najszybszy kontakt ze szkołą. 

31. Przyjmujemy zapisy wyłącznie na pełny wymiar godzin w danym dniu (6 

godzin, od 9:00 do 15:00).  

32. W przypadku rezygnacji z półkolonii w danym dniu lub tygodniu, zgłoszonej 

minimum 48h przez planowanym ich rozpoczęciem, Rodzic/Opiekun prawny 

otrzyma zwrot wszystkich kosztów. 

33. W przypadku rezygnacji z półkolonii w danym dniu lub tygodniu, zgłoszonej 

w czasie krótszym niż 48h przez ich planowanym rozpoczęciem, Rodzic/Opiekun 

prawny zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty.  

34. Jeżeli dziecko zapisane zostało na półkolonie w danym dniu, Rodzic/Opiekun 

prawny zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości £27 za dzień, niezależnie 

od faktycznego czasu spędzonego w szkole (wcześniejszy odbiór). 



35. Dokonanie płatności za półkolonie jest jednoznaczne z akceptacją  warunków 

zawartych w niniejszym regulaminie.  

36. W przypadku, gdy zajęcia zostaną odwołane w danym dniu z powodu braku 

minimalnej liczby chętnych, wszelkie koszty zostaną zwrócone.  

37. Każdy z nauczycieli/opiekunów prowadzących półkolonie posiada DBS 

(dokument o niekaralności) oraz Safeguarding Children in Education (kurs 

pierwszej pomocy). 

38. We wszelkich przypadkach, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, 

obowiązują wytyczne zawarte w regulaminie szkoły Polak Mały. Wystarczy 

kliknąć w poniższy link: Regulamin Szkoły – Polak Mały (polakmaly.com) 
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