
 

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W TRZCIANIE 

Półkolonia letnia w Szkole Podstawowej w Trzcianie organizowana jest dla 

uczniów klas I-IV SP w terminie od 28.06.2021r.-02.07.2021r.  

Liczba uczestników: 2 grupy - 15 osób i 10 osób 

Liczba opiekunów: 2 
 

Celem niniejszego regulaminu jest: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu na półkolonii w związku  

z pandemią COVID-19. 

3. Wprowadzenie procedury zapobiegawczej w razie wystąpienia 

niepokojących objawów chorobowych u uczestnika półkolonii, 

wychowawcy lub innej osoby przebywającej na półkolonii. 

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii 

Uczestnicy półkolonii: 

1. Uczestnikami półkolonii są wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję oraz objawy chorobowe sugerujące 

chorobę zakaźną. Po przyjściu do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji lub 

umycia rąk. 

2. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dystansu oraz 

przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad 

higieny. 

3. Półkolonia odbywa się od 28.06.2021r. – 02.07.2021r. w godzinach od 8.00-

15.00. 

4. Półkolonia rozpoczyna się o godz. 8.00 w Szkole Podstawowej w Trzcianie. 

5. Organizator zapewnia posiłek. 

6.  Uczestnicy są przewożeni transportem zorganizowanym do miejsca 

docelowego /organizacja wypoczynku dla uczniów szkół Gminy Świlcza wg 

opracowanego programu/ Powrót do szkoły ok.godz.15.00. 

7. Uczestnicy mają obowiązek zachowywać się zgodnie z regulaminem 

półkolonii. 

8. W przestrzeniach wspólnych szkoły /korytarze, szatnie/ oraz zamkniętych 

/obiekty, gdzie taki nakaz obowiązuje/ uczestnicy półkolonii muszą stosować 

osłonę nosa i ust. 



9. Uczestnik półkolonii letniej podczas pobytu zobowiązany jest : 

 Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny. 

 Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez 

opiekunów. 

 Nie oddalać się od grupy bez uprzedniego zgłoszenia opiekunowi  

i uzyskania od niego odpowiedniego zezwolenia. 

 Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na 

ulicach i w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek 

niebezpieczeństwo. 

 Nie rozmawiać z obcymi osobami, wszelkie incydenty z osobami 

postronnymi natychmiast zgłaszać opiekunowi. 

 Informować opiekunów, o jakichkolwiek objawach złego 

samopoczucia. 

 Kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób. 

 Dbania o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa. 

 Stosowania ogólnych zasad higieny w związku z COVID-19. 

 Wszelkie niepożądane zachowania będą natychmiast zgłaszane 

rodzicom/prawnym opiekunom. 

Szczegółowe zasady zachowania się uczestnika półkolonii stanowi zał. nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 

 
Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii: 

1. Zobowiązują się do zapoznania z poniższym regulaminem, w tym stosowania 

wszystkich wytycznych Covid-19 obowiązujących w szkole, jak i poza nią. 

2. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzenia i odbioru dziecka. Wyjątek 

stanowi pisemna zgoda rodzica na samodzielny powrót dziecka. 

3. Zobowiązują się do złożenia w terminie poprawnie wypełnionej karty 

uczestnika wraz z opłatą. 

4. Udostępniają dyrektorowi i opiekunom półkolonii aktualny numer telefonu lub 

inny kontakt umożliwiający szybką komunikację.  

5. Zobowiązują się nie przyprowadzać dziecka, jeśli rodzice lub domownicy 

przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji, przebywają  

w obowiązkowej kwarantannie lub mieli kontakt z osobą podejrzaną  

o zakażenie w okresie 10 dni przed rozpoczęciem półkolonii.  

6. Zobowiązują  się  do  niezwłocznego  – do   2   godzin   –   odbioru   dziecka  

z półkolonii, jeśli wystąpiły u niego niepokojące  objawy choroby   

(w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności, biegunka, 

wymioty lub wysypka). 

 



7. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły,  rodzice powinni  być  

zdrowi, bez objawów chorobowych. 

8. Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły. 

przestrzegając zasad: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m, 

d) stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk. 

9. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na 

chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia Covid-

19, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej 

uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w półkolonii dziecka 

przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem 

prowadzącym. 

10. Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną 

osłonę nosa i ust, są zobowiązani do zastosowania jej w przestrzeni publicznej 

zgodnie   z   aktualnymi    przepisami    prawa    oraz    do    zastosowania     

w przestrzeniach wspólnych szkoły. 

11. Zapoznają się z przedstawioną ofertą zajęć zamieszczoną na stronie internetowej 

szkoły. 

12. Zobowiązują się do zapewnienia bezpieczeństwa swojemu dziecku w drodze 

do szkoły na półkolonię i bezpośrednio po jej zakończeniu w drodze do domu 

biorąc za to pełną odpowiedzialność. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii 

Warunki pobytu 

1. Zajęcia na półkolonii odbywają się codziennie wg harmonogramu.  

2. Grupa uczestników półkolonii znajduje się pod opieką opiekuna. 

3. Podczas trwania półkolonii skład grupy nie ulega zmianie. 

4. W grupie może przebywać  15 uczestników.  

5. Szkoła zapewnia miejsce izolacji dla dzieci z objawami chorobowymi 

sugerującymi infekcję dróg oddechowych (możliwość zachowania 2 m 

odległości od innych osób). 

6. Podczas korzystania z pomieszczeń sanitarno-higienicznych obowiązuje 

dystans społeczny. 

7. Organizator półkolonii  zapewnia  środki  higieniczne  oraz  dezynfekcyjne   

w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników półkolonii. 

 



8. Organizator półkolonii ma obowiązek zapewnić uczestnikom półkolonii 

dostęp do opieki medycznej. 

9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), obowiązuje ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Wyżywienie 

1. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie w formie śniadania. 

2. Spożywanie posiłków odbywa się z zachowaniem dystansu. 

3. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m, 

4. W czasie posiłku w stołówce przebywa tylko 1 grupa. 

5. Po grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł. 

6. Personel kuchni podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą półkolonii powinien 

zasłaniać usta i nos (maseczka lub przyłbica). 

7. Personel kuchni i pracownicy obsługi mają obowiązek noszenia rękawiczek. 

8. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

9. Personel kuchni jest  zobowiązany do przestrzegania  procedur  związanych   

z COVID -19 w zakresie żywienia szczegółowo opisanych w Procedurach 

bezpieczeństwa i  higieny  w  czasie  zagrożenia  epidemicznego  w  związku  z 

COVID-19 w Szkole Podstawowej w Trzcianie oraz oddziale przedszkolnym 

obowiązujące od 1 września 2020r. 

 
Transport uczestników 

Dojazd   na   miejsce    półkolonii    oraz   korzystanie   w   trakcie   półkolonii    

z komunikacji publicznej powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zaleceniami dotyczącymi transportu. W miarę możliwości zaleca się 

korzystanie z transportu indywidualnego. Przejazd na miejsca docelowe wg 

harmonogramu odbywa się transportem zorganizowanym zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii.  

 
Założenia organizacyjne półkolonii 

1. Organizator zapewnia opiekę wykwalifikowanych pedagogów. 

2. Organizator zapewnia na terenie obiektu stałą dostępność mydła, płynu 

dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody, sprzęt i środki niezbędne do zachowania 

czystości. 

 



3. Podczas zaobserwowania u uczestnika objawów mogących wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C, 

kaszel, duszność, biegunka, katar, wymioty lub wysypka należy odizolować 

dziecko, pod opieką wyznaczonej osoby, w odrębnym lub wyznaczonym 

miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

4. Dyrektor lub opiekun jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

5. Uczestnicy zachowują bezpieczny dystans, w razie niemożliwości jego 

zachowania są zobowiązani stosować osłonę ust i nosa. 

6. Wszelkie kontakty z uczestnikami półkolonii są ograniczone i odbywają się  z 

zachowaniem zasad  reżimu  sanitarnego,  m.in.  obowiązkowo  osłona  ust i 

nosa, dezynfekcja rąk, dystans. 

Realizacja programu 

1. Realizacja programu odbywa się z zachowaniem procedur Covid-19. Możliwa 

jest zmiana 

2. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  zmiany w ofercie lub odwołanie półkolonii 

w przypadku zbyt małej liczby chętnych lub zmiany sytuacji epidemicznej. 

3. Warunkiem skorzystania z oferty jest wypełnienie kart uczestnika i opłata za 

pobyt na półkolonii. 

4. Dyrektor przedstawia program do wiadomości rodzicom uczestników. 

5. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć zostają usunięte przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie uprać, umyć lub dezynfekować. 

6. Dezynfekcja dotyczy także przyborów do zajęć plastyczno-technicznych, gier 

itp. 

7. Zaleca się taki dobór aktywności dla uczestników, który nie zwiększy ryzyka 

przenoszenia zarazków drogą kropelkową. 

8. W miarę korzystnej aury dopuszcza się zajęcia ruchowe na świeżym 

powietrzu. 

Higiena i zadania pracowników obsługi 

1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 

wszyscy uczestnicy.  

2. Należy  na  bieżąco  dbać  o   czystość  urządzeń   sanitarno-higienicznych,   

w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

3. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka 

do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, aby uczestnicy 

nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

 

 



Kadra półkolonii 

1. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii, w tym 

wychowawcy półkolonii, instruktorzy, personel szkoły, nie mogą mieć 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te 

nie mogą realizować  zajęć,  jeśli  ich  domownicy  przebywają  w  izolacji   

w warunkach domowych lub w izolacji czy w obowiązkowej kwarantannie. 

2. Dyrektor zapoznaje kadrę półkolonii z procedurą postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 

zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznymi MEN. 

W przypadku wątpliwości należy zadzwonić na infolinię Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w sprawie koronawirusa (+48 22 25 00 115) w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

3. Dyrektor jest zobowiązany umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery 

telefonów na infolinię do służb medycznych. 

4. Dyrektor opracowuje ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników 

półkolonii. 

5. Dyrektor zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry 

z kwalifikacjami w przypadku absencji opiekuna m.in. z powodu choroby lub 

izolacji. 

Procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika 

półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby. 

1. Jeśli u uczestnika, kadry lub innego pracownika szkoły wystąpią niepokojące 

objawy infekcji dróg oddechowych, dyrektor lub wskazana przez niego osoba 

niezwłocznie   izoluje   tę   osobę    w   oddzielnym   pomieszczeniu    oraz   w 

przypadku: 

 uczestnika     –niezwłocznie      powiadamia      rodziców/opiekunów o 

konieczności odebrania dziecka z półkolonii (rekomendowany własny 

środek transportu); 

 osoby dorosłej –odsuwa ją od wykonywanych czynności, kieruje do 

domu, informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu 

telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie 

teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika). 

W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia dzwoni pod nr 999 lub 112. 

2. Dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną   w 

celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego. 

3. Ustala miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz zarządza przeprowadzenie 

dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole, 

oraz zdezynfekowania powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty). 

 



4. Dyrektor bezwzględnie stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur 

związanych z zaistniałym przypadkiem. 

5. Dyrektor informuje   kadrę    półkolonii     o     procedurze     postępowania  w 

przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem w czasie 

półkolonii. 

6. Kadra półkolonii jest zobowiązana powiadomić Dyrektora i rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka, o  każdym niepokojącym symptomie  zaobserwowanym  u 

uczestnika półkolonii. 

 
Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz 

zakażenia koronawirusem 

1. W przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem. 

Dyrektor ustala listę kontaktów z osobą z zewnątrz i zaleca on stosowanie się 

do wytycznych dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz 

www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

Należy dokładnie zdezynfekować przestrzenie,  w której przebywała  osoba   

z zewnątrz podejrzana o zakażenie, oraz rzeczy, które były wykorzystywane 

w trakcie jej wizyty (ze wskazaniem braku pewności, czy w momencie 

świadczenia usługi dana osoba była już zakażona). 

 

Szczegółowe zasady związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa 

w dobie pandemii na terenie szkoły zostały opracowane w „Procedurach 

bezpieczeństwa i higieny w czasie zagrożenia epidemicznego w związku  

z Covid-19 w Szkole Podstawowej w Trzcianie oraz oddziale przedszkolnym” 

 

Załączniki: 

Zał. nr 1 Zasady zachowania się uczestników gminnej półkolonii letniej  

w Szkole Podstawowej w Trzcianie 

 

 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gis.gov.pl/

