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REGULAMIN PÓŁKOLONII  

ORGANIZOWANEJ w czasie ferii 2022 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W MIELCU,  

uwzględniający procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem covid-19 

 

I. Organizacja i uczestnicy  

 

1. Przy organizacji zajęć uwzględniane są bezpieczne warunki ich realizacji. 

2. Zajęcia w ramach półkolonii zorganizowane są w czasie ferii zimowych tj. od 14 do 25 lutego 2022r.  

3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00. 

4. Uczestnicy nie mają zapewnionego wyżywienia. Uczestnik przynosi drugie śniadanie z domu i spożywa 

go z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 

5. W zajęciach mogą brać udział dzieci z klas I, II i III, które: 

a) są zdrowe, co poświadczają rodzice w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika zajęć infekcji oraz 

objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną  

b) są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych  

z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

6. Każda grupa liczy maksymalnie 15 uczestników. Uczeń może brać udział w zajęciach przez jeden lub 

dwa tygodnie. 

7. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a dziecko uczestniczy w nich na podstawie decyzji rodziców,  

w zależności od wolnych miejsc.  

 

II. Rodzice 

1. Zapisując dziecko na zajęcia rodzice wypełniają: 

a) kartę uczestnika zajęć – załącznik nr 1, w której poświadczają także zapoznanie się z przedstawionym im 

regulaminem zajęć, 

b) oświadczenie o stanie zdrowia dziecka wraz ze zgodą na pomiar temperatury – załącznik nr 2. 

2. W razie stwierdzenia u dziecka niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej 

należy pozostawić dziecko w domu, skontaktować się z lekarzem i poinformować szkołę. 

3. Nieobecność dziecka na zajęciach należy zgłosić do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do 

wychowawcy jeśli to możliwe z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. Rodzice udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu zapewniający szybką 

komunikację. 

5. Rodzice zobowiązują się do niezwłocznego (w ciągu godziny) odbioru dziecka w przypadku wystąpienia 

u niego niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka ). 
6. Rodzice są zobowiązani do poinformowania szkoły (dyrekcja, sekretariat) poprzez kontakt  telefoniczny  

o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa covid-19 w swoim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś  

z rodziny zachoruje na covid-19.  

7. Osoby odprowadzające dziecko na zajęcia muszą być zdrowe, nie mieć objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej. 

8. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, 

rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału 

w zajęciach (w karcie uczestnictwa). Także w przypadku występowania u uczestnika alergii należy 

odnotować ten fakt w karcie zgłoszenia i podać ewentualne objawy. 

9. Rodzice powinni wyposażyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę) do użycia 

podczas pobytu na zajęciach, jeśli wystąpi taka konieczność. Maseczka wielokrotnego użytku powinna być 

codziennie prana i prasowana. Rodzic powinien zapoznać dziecko z zasadami bezpiecznego zakładania i 

ściągania maseczki. 

10. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. Dzieci są odbierane od rodziców przy wejściu do szkoły. 
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III. Kadra 

1. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu zajęć posiadają odpowiednie kwalifikacje. 

2. Wychowawcy, kadra kierownicza, pracownicy administracji i obsługi obiektu muszą być zdrowi, bez 

objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej. 

3. Wychowawcy, kadra kierownicza, pracownicy szkoły zostali zapoznani z Regulaminem półkolonii 

organizowanej w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej Nr 3,  Wytycznymi MEN GIS, MZ i MEiN dla 

organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży obowiązującymi w r.szk. 2021/22 oraz Procedurami 

bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w związku z sytuacją epidemiczną (zał. 

nr 3), w tym z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania 

na covid-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

4. Kadra została przeszkolona przez dyrektora szkoły z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie 

epidemii covid-19. 

5. Ewentualne wątpliwości będą rozstrzygane w porozumieniu z właściwą powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

6. Ustalone zostały ścieżki szybkiej komunikacji kadry z rodzicami uczestników zajęć. 

7. Organizator zajęć zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku 

absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie. 

 

IV. Realizacja programu zajęć 

 

1. Program zajęć prowadzonych podczas półkolonii będzie realizowany zgodnie z ograniczeniami, nakazami 

i zakazami, wynikającymi z obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

2. Zajęcia będą prowadzone na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu lub w jej najbliższej okolicy, w 

miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami postronnymi. 

3. Wyjścia do miejsc publicznych i przebywanie w nich (jeśli pozwala na to aktualna sytuacja epidemiczna 

na terenie miasta) będą prowadzone z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego przy ograniczeniu 

bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. 

4. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy, przybory, pomoce do zajęć będą regularnie czyszczone z użyciem 

detergentu lub innych środków dezynfekujących. Używany sprzęt i pomoce do zajęć dezynfekowane są po 

każdorazowym użyciu przez uczestników w wydzielonym pomieszczeniu (magazynku sportowym).   

Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać 

lub dezynfekować. 

5. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

6. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 3,5 m kw. na  

1 osobę. Każda grupa realizuje zajęcia w innym pomieszczeniu. Organizacja zajęć uniemożliwia 

bezpośrednie kontaktowanie się dzieci z różnych grup.  

 

V. Warunki sanitarne podczas zajęć 

 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć tylko dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną 

lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

2. Na teren szkoły nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji 

zajęć.  

3. Uczestników obowiązuje dezynfekowanie rąk przed wejściem na szkoły oraz częste mycie rąk ciepłą 

wodą z mydłem. 

4. Wśród uczestników zajęć promowane będą zasad higieny osobistej wraz z umożliwieniem ich realizacji 

poprzez wspieranie i promowanie zasad:  
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* systematycznego dbania o higienę rąk (zapewniony dostęp do miejsc mycia oraz dezynfekcji pod kontrolą 

wychowawców, instrukcje mycia rąk i dezynfekcji w widocznych miejscach) 

* dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci  

* higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), 

* zakrywania nosa i usta podczas kontaktu bliższego niż odległość 1,5 metra 

* przypominanie, informowanie uczestników o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad. 

5. Podczas zajęć, w wyznaczonych godzinach, zorganizowana będzie opieka pielęgniarki szkolnej.  

6. Na wyposażeniu szkoły znajdują się maseczki, jednorazowe rękawiczki oraz dodatkowe środki w postaci 

fartuchów z długimi rękawami. 

7. Wychowawcy grup mają dostęp do termometru bezdotykowego, którym mierzą temperaturę uczestnikowi 

w przypadku zaobserwowania u niego niepokojących objawów. 

8. Personel niepedagogiczny nie kontaktuje się z kadrą pedagogiczną i uczestnikami zajęć poza niezbędnymi 

czynnościami. 

9. Pomieszczenia, w których przebywają uczestnicy będą regularnie wietrzone przynajmniej raz na godzinę, 

a powierzchnie dotykowe i wspólne dezynfekowane zgodnie z procedurami bezpieczeństwa 

obowiązującymi w szkole. 

10. Na drzwiach i korytarzach został umieszczone numery telefonów do służb medycznych, na infolinię 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej +48 22 25 00 115  oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Mielcu. 

 

VI. Wyżywienie 

1. Chętni uczestnicy półkolonii mają zapewniony obiad, finansowany z wpłat rodziców. 

2. Dzieci spożywają posiłek na stołówce szkolnej, zorganizowanej w sposób zapewniający zachowanie 

dystansu pomiędzy uczestnikami (stoliki i krzesła w odpowiedniej odległości). 

3. Każda grupa spożywa posiłek osobno zgodnie z ustalonym harmonogramem. Po każdej grupie 

dezynfekowane są blaty stołów i poręcze krzeseł. 

4. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C. 

5. Produkty przechowywane są w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny żywienia. 

6. Stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe oraz sztućce będą 

utrzymywane w wysokiej higienie mycia i dezynfekcji. Do pracy w kuchni i stołówce są dopuszczone tylko 

osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji. 

7. Posiłki przyniesione z domu uczestnicy spożywają w bezpiecznej odległości od siebie. 

 

VII. Higiena 

 

1. Kadra i uczestnicy regularnie myją ręce wodą z mydłem. 

2. Podczas codziennych prac porządkowych prowadzona jest dezynfekcja powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek, blatów, włączników po każdorazowym wyjściu uczniów z budynku oraz monitoring 

prowadzonych czynności. Na drzwiach pomieszczeń umieszczone są karty monitorowania codziennych  

czynności porządkowych. 

3. Na bieżąco zostaje przeprowadzana dezynfekcja toalet. W toaletach znajdują się instrukcje mycia rąk. 

4. W widocznych miejscach wywieszone są instrukcje zdejmowania i zakładania maseczki (sale, drzwi  

wejściowe). 

5. W salach, w których przebywają uczestnicy umieszczone są zasady dbania o higienę. Uczestnicy zostali z  

nimi zapoznani przez wychowawców. 

6. Codziennie przed przyjściem dzieci teren wokół szkoły będzie monitorowany pod kątem bezpieczeństwa. 

Przeprowadzone czynności będą odnotowywane w kartach monitoringu. 

7. Prowadzony jest monitoring prac porządkowych miejsc, w których przebywają uczestnicy (sale, szatnie, 

sala gimnastyczna, jadalnia, toalety), zgodnie z kartami monitoringu pomieszczeń. 
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VIII. Procedury zapobiegawcze przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika 

lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku 

 

1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć, 

kadry lub innego pracownik szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze 

stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni 

pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem. Numery telefonów umieszczone 

są w widocznych miejscach (drzwi wejściowe, gabinet pielęgniarki, sale, w których przebywają dzieci). 

2. Osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem zostanie 

odizolowana w gabinecie pielęgniarki szkolnej oraz zostanie przeprowadzone dodatkowe sprzątanie, 

zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, 

uchwyty).  

3. Kadra będzie się ściśle stosować do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

4. Kadra sprawująca opiekę nad uczestnikami zajęć została poinstruowana przez dyrektora lub kierownika 

półkolonii o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na 

terenie szkoły, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

5. Kadra sprawująca opiekę nad uczestnikami zajęć jest zobowiązana powiadomić kierownika oraz 

rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika. 

6. Na bieżąco śledzone będą informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępne na 

stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa. 

 

IX. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby  

z zewnątrz zakażenia koronawirusem 

 

1. Ustalenie listy osób obecnych na terenie szkoły w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie 

stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona-koronawirusem oraz na stronie 

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

zakażonym. 

2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz oraz 

zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty. 

 

 

Załączniki: 

1. Karta uczestnika zajęć 

2. Oświadczenie rodziców 

3. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. 
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