
Regulamin zachowania bezpieczeństwa na półkoloniach organizowanych w Szkole Podstawowej nr  

112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w czasie ferii zimowych w roku szkolnym 

2020/2021 

 

I. Postanowienia wstępne: 

1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 92a–92t i art. 96a ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytyczne przygotowane przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Uczestnikami półkolonii mogą być tylko uczniowie klasy klas I - IV szkoły podstawowej. 

3. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „Regulaminie” rozumie się przez to niniejszy 

Regulamin zachowania bezpieczeństwa na półkoloniach organizowanych w Szkole Podstawowej nr 

112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w czasie ferii zimowych w roku szkolnym 

2020/2021. 

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Wytycznych”, rozumie się przez to wytyczne 

przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego w związku z organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii 

zimowych w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Szkole” rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 

112 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.  

6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Procedurach” rozumie się przez to procedury 

wytworzone 25 maja 2020 przez Szkołę Podstawową nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Warszawie. 

 

II. Postanowienia szczegółowe 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być tylko uczniowie niewykazujący objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych. Uczniowie mogą być przyprowadzani do placówki i 

z niej odbierani przez rodziców lub opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

2. Uczestnicy półkolonii przed rozpoczęciem półkolonii muszą zostać zapoznani z Wytycznymi, 

Procedurami obowiązującymi w placówce oraz Regulaminem dotyczącym warunków udziału 

i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie Szkoły. 

3. Rodzic/prawny opiekun Uczestnika są obowiązani zapoznać się z Wytycznymi, Regulaminem 

oraz procedurami obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 112 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie. Dopuszczenie ucznia do udziału w 

półkolonii w charakterze Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez 

rodziców/prawnych opiekunów Uczestników Wytycznych oraz Regulaminu. 

4. Rodzic/prawny opiekun Uczestnika udostępniają Szkole oraz kierownikowi półkolonii numer 

telefonu lub inny adres kontaktowy (np. e-mail) umożliwiający szybką komunikację. 

5. Rodzic/prawny opiekun Uczestnika zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – 

odbioru Uczestnika z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe 

(w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).  



6. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze Szkoły, rodzic/prawny opiekun Uczestnika 

powinien być zdrowy i niewykazujący objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. 

7. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczba wychowanków w 

grupie nie może przekroczyć 12 osób. 
8.  W świetlicy prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia zapewniające 

prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny oraz zajęcia programowe organizowane przez 
podmioty zewnętrzne. 

9. Wychowawca planuje swoją pracę i dostosowuje działania uczestników świetlicy zależnie od 
bieżących warunków organizacyjnych i liczebności grupy wychowawczej. 

10. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo - wychowawczych w danym dniu są 
zapisy w Dzienniku zajęć. 

11. Dziecko do ukończenia roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat, musi 
być przyprowadzane i odbierane z placówki przez rodziców lub upoważnione przez nich 
osoby gwarantujące dziecku pełne bezpieczeństwo. 

12. Dzieci starsze od dzieci opisanych w pkt. 11 na podstawie indywidualnej, wyrażonej na 
piśmie decyzji rodziców, mogą przychodzić do placówki i powracać do domu samodzielnie. 
W takiej sytuacji odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły i w 
drodze ze szkoły ponoszą rodzice. 

13. Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z danymi zawartymi w złożonej Karcie 
kwalifikacyjnej oraz wypełnionym Upoważnieniem do odbioru dziecka. 

14. Upoważnienie do odbioru dziecka wystawiają rodzice na piśmie z własnoręcznym podpisem. 
Powinno ono zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru, numer i serię 
dokumentu tożsamości oraz numer do kontaktu telefonicznego osoby upoważnionej. 

15. Rodzic nie może telefonicznie zezwolić dziecku na samodzielny powrót do domu. 
16. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy sobie dokument 

tożsamości i na prośbę nauczyciela okazać go. 
17. Osoba odbierająca dziecko musi być zabezpieczona w środki ochrony osobistej obowiązujące 

w częściach wspólnych na terenie szkoły (obowiązek zakrywania nosa i ust). Osoba 
upoważniona do odbioru powinna zgłosić chęć odbioru dziecka pracownikowi szkoły 
pełniącemu dyżur.  

18. Do placówki może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych. 

19. Uczeń w częściach wspólnych ma obowiązek zakrywania nosa i ust, natomiast w sali w zajęć 
nie ma takiego obowiązku. Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. 

20. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać ogólnych zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczeń powinien pamiętać 
o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

21. Pomieszczenia są wietrzone (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali), 
w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 
dezynfekcji. 

22.  Pomieszczenia i wyposażenie świetlicy szkolnej są dezynfekowane każdego dnia zgodnie z 
odrębnymi zasadami wewnątrzszkolnymi. 

23. Wychowawca podczas zajęć wyjaśnia dzieciom: 
24. a) jakie zasady obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone, 
25. b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk, 
26. c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, 

po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, 
nosa i ust. 

27.  W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia ruchowe na otwartej przestrzeni. 

28. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali świetlicy szkolnej, których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

29.  Wychowawcy zobowiązani są do organizacji zajęć ograniczających bezpośredni kontakt 

uczniów ze sobą. 



30. Uczestnicy powinni mieć własne przybory (zalecamy piórnik, kredki, nożyczki, klei), którymi 

nie wymieniają się z innymi uczniami.  

31. Uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki itd. zostają w domu 

 

III. Procedury zapobiegawcze: 

1. Jeśli u Uczestnika, osoby z personelu półkolonii lub pracownika Szkoły wystąpią niepokojące 

objawy infekcji dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C, kaszel, duszność, 

kierownik półkolonii lub wskazana przez niego osoba niezwłocznie odizoluje tę osobę w oddzielnym 

pomieszczeniu, oraz w przypadku: 

- Uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z 

półkolonii (rekomendowany własny środek transportu) - w przeciągu 2 godzin; 

- osoby dorosłej – odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do domu, poinformuje o 

konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika). 

Dodatkowo stosuje Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 112 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Marii Kownackiej w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego Covid – 19. 

3. W razie nagłego pogarszania stanu zdrowia Uczestnika, osoby z personelu Szkoły lub osoby z 

pracowników Szkoły, kierownik półkolonii powinien zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawy infekcji dróg oddechowych u Uczestnika, osoby z 

personelu półkolonii lub pracownika Szkoły, kierownik półkolonii powinien skontaktować się 

telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka 

epidemiologicznego. 

4. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawy sugerującymi 

zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami 

zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 

5. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

6. Każda z osób z personelu półkolonii, jest zobowiązana powiadomić kierownika półkolonii oraz 

rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika o każdym niepokojącym symptomie chorobowym 

zaobserwowanym u Uczestnika. 

7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także 

obowiązujących przepisów prawa. 

 

IV. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia 

koronawirusem: 

1. W przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem, kierownik półkolonii 

ma obowiązek ustalić listę kontaktów spośród Uczestników, personelu półkolonii oraz pracowników 

Szkoły z osobą z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych dostępnych na stronie 

www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

2. Szkoła dokona dokładnego zdezynfekowania przestrzeni, w której przebywała osoba z zewnątrz 

podejrzana o zakażenie, oraz rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty (ze wskazaniem 

braku pewności czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona).  

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2021r. do 15.01.2021r. 


