Regulamin półkolonii zimowych
organizowanych w Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych
§1.
I.

Postanowienia ogólne

1. Półkolonia jest organizowana dla uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Świątnikach Górnych.
2. Półkolonie będą zorganizowane na terenie szkoły.
3. Organizatorem półkolonii jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świątnikach
Górnych.
§2.
II.

Zasady dotyczące uczestników półkolonii i ich rodziców/prawnych opiekunów
oraz osób postronnych

1. W półkolonii mogą uczestniczyć uczniowie bez objawów chorobowych.
2. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i warunkami
udziału w półkolonii oraz stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie
szkoły.
3. Nieprzestrzeganie ustalonych zasad może skutkować konsekwencjami zawartymi
w Statucie szkoły.
4. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii w związku z zapewnieniem
bezpieczeństwa ich dzieciom podczas pobytu w placówce są zobowiązani do:
1) zapoznania się z wytycznymi oraz zaakceptowania regulaminu dotyczącego
warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na
terenie szkoły;
2) udostępnienia organizatorowi i kierownikowi/opiekunom półkolonii numeru
telefonu lub innego kontaktu umożliwiający szybką komunikację;
3) niezwłocznego – maksymalnie do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii,
jeśli wystąpią u niego niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatury
powyżej 37,2°C, kaszel, duszności itp.).
5. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru
dziecka ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych.
6. Odprowadzając dzieci, rodzice/opiekunowie nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły,
lecz domofonem informują pracownika szkoły o przyprowadzeniu lub odbiorze dziecka do
szkoły.
7. Po przyjściu do szkoły dzieci przebierają się w szatni pod opieką wychowawców grup
i udają się na zajęcia do wyznaczonej sali.

8. Po skończonych zajęciach opiekunowie grup sprowadzają uczniów do szatni i przekazują
pod opiekę rodzicom/ opiekunom, którzy zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci,
które nie mogą samodzielnie opuszczać szkoły.
9. W przestrzeni publicznej wszystkie osoby obowiązują następujące zasady:
1) dystans od innych osób na terenie szkoły min. 1,5 m;
2) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem
zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust
i nosa, dezynfekcją rąk).
10.
Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że
dziecko choruje na chorobę przewlekłą, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie
kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Zaleca się skonsultowanie decyzji o udziale dziecka
przewlekle chorego z lekarzem prowadzącym.
1) W czasie półkolonii obowiązują takie same zasady opieki nad dziećmi przewlekle
chorymi, jak podczas zajęć szkolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.
Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika
półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i procedurami szkoły.
12.
Przebywanie w szkole osób z zewnątrz należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
Wszelkie ewentualne kontakty powinny odbywać się z zachowaniem zasad reżimu
sanitarnego, m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych.

§3.
III.

Zasady organizacji i zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii

1. Zasady organizacji i warunki pobytu na półkolonii.
1) Szkołach musi spełniać warunki bezpieczeństwa i warunki sanitarne wymagane do
zorganizowania półkolonii;
2) Na cele półkolonii szkoła przeznacza: salę świetlicową, sale dydaktyczne
i salę gimnastyczną, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego oraz teren
wokół szkoły (boiska szkolne).
3) Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę
(uczestników i wychowawców).
4) Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
5) Dopuszcza się możliwość korzystania z sali gimnastycznej przez różne grupy wg
ustalonego planu i po dezynfekcji pomieszczenia.
6) Skład grupy nie ulega zmianie.
7) Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.

8) W godzinach trwania półkolonii w szkole nie mogą odbywać się inne zajęcia,
z wyjątkiem zajęć oddziału przedszkolnego znajdującego się w innej części szkoły niż
pomieszczenia udostępniane uczestnikom półkolonii.
9) Grupa uczestników liczy do 12 uczestników (przy określaniu liczby dzieci w grupie
uwzględniać się będzie także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika).
10) Spotykanie się grup uczestników w przestrzeniach wspólnych ograniczone będzie do
minimum, w tym celu wprowadzony zostanie plan korzystania z pomieszczeń
wspólnych oraz rozpoczynania zajęć.
11) W szkole znajduje się wydzielone miejsce, które umożliwia zapewnienie izolacji
osobom z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych
(możliwość zachowania 2 m odległości od innych osób).
12) Opracowany regulamin półkolonii, uwzględnia specyfikę szkoły oraz rodzaj
zaplanowanych zajęć. Zgodnie z zatwierdzonym programem organizator podaje go
do publicznej wiadomości (na stronie internetowej i/lub e-dzienniku).
13) Organizator nie przewiduje korzystania z transportu publicznego w trakcie półkolonii.
14) Podczas trwania półkolonii nie będą organizowane wycieczki i wyjścia w miejsca
otwarte poza terenem placówki. Organizowane mogą być zajęcia na świeżym
powietrzu na terenie szkoły lub w Muzeum Regionalnym w Świątnikach Górnych
znajdującym się w budynku placówki, z zachowaniem dystansu oraz zasad
obowiązujących w przestrzeni publicznej.
2. Przestrzeganie zasad higieny podczas organizacji półkolonii.
1) Organizator półkolonii zapewnia środki higieniczne i zaopatrza w środki ochrony
indywidualnej personel oraz uczestników półkolonii - jeżeli rodzicie tego nie
zapewnili – w celu zasłaniania ust i nosa.
2) Organizator zapewnia na terenie obiektu stałą dostępność mydła, płynu
dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza
informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.
3) Podczas półkolonii obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą
z mydłem i dezynfekcji (po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4) Przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych znajdują
się w widocznym miejscu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i są regularnie
uzupełniane.
5) Podczas korzystania z pomieszczeń sanitarnohigienicznych obowiązuje dystans
społeczny.
6) Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale
monitoruje prace porządkowe na terenie półkolonii.

7) W ramach codziennych prac porządkowych regularnie dezynfekowane są
powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki, blaty, włączniki) przez pracowników
obsługi.
8) Na bieżąco dezynfekowane lub czyszczone są urządzenia sanitarnohigieniczne,
z użyciem detergentu (zgodnie z zaleceniami producenta) oraz przestrzeganiem
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów,
aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.
9) Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone
z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
10) Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których
nie można skutecznie uprać, umyć lub dezynfekować.
11) Sprzęty sportowe i programowe należy dokładnie czyścić oraz dezynfekować
lub korzystać z przyborów jednorazowych.
12) Sale do prowadzenia zajęć muszą być często wietrzone oraz regularnie sprzątane
i dezynfekowane.
3. Spożywanie posiłków – wyżywienie.
1) Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.
2) Uczestnicy kolonii (po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia) mają możliwość
korzystania z odpłatnych obiadów. Opłaty za obiady uiszczane są przez
rodziców/prawnych opiekunów w uzgodnionym terminie.
3) Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa
(świetlica/sala dydaktyczna).
4) Spożywanie posiłków powinno odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem
dystansu.
5) Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
6) W czasie posiłku w stołówce poszczególne grupy nie powinny się ze sobą
kontaktować ani siedzieć przy tych samych stolikach. Dopuszcza się możliwość
wydawania posiłków maksymalnie dwóm grupom dzieci w wydzielonych miejscach
stołówki z zachowaniem dystansu.
7) Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.
8) Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzane.
9) Produkty przechowywane są, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny żywienia.
10)
W kuchni, w miarę możliwości, zachowuje się odległość pomiędzy
stanowiskami pracy, co najmniej 1,5 m. Jeżeli ze względu na charakter działalności
nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości, wówczas zapewnia się środki ochrony
indywidualnej.

10)Przestrzega się utrzymania wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
11) Do pracy w kuchni i stołówce są dopuszczane tylko osoby zdrowe,
które nie miały kontaktu z osobami zakażonymi oraz nie mają objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych.
12) Personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej nie powinni kontaktować się
z uczestnikami i kadrą półkolonii poza niezbędnymi czynnościami.
13)Personel kuchni podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą półkolonii powinien
zasłaniać usta i nos (maseczka lub przyłbica).
14)Personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej mają obowiązek noszenia
rękawiczek lub dezynfekcji rąk.
4. Postępowanie na wypadek wystąpienia u uczestnika objawów chorobowych
1) W przypadku zaobserwowania u uczestnika objawów mogących wskazywać
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączki powyżej 37,2°C,
kaszlu, duszności itp., należy odizolować dziecko od pozostałych osób
(w odrębnym lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od
innych osób).
a) W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po
każdym użyciu.
2) Opiekun lub kierownik grupy niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych
opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własnym środkiem
transportu), a w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestnika wzywa służby
medyczne.
3) Podczas wykonywanych czynności postępuje się zgodnie z procedurami na
wypadek podejrzenia zachorowania na COVID-19, z zachowaniem wszystkich
środków ostrożności i procedur.
4) W celu zapewnienia dostępu do opieki medycznej organizator półkolonii korzystać
będzie z usług NZOZ w Świątnikach Górnych, ul. Krakowska 2.
5. W trakcie zajęć z dziećmi realizowany jest program półkolonii.
1) Zajęcia odbywają się zgodnie z programem półkolonii opracowanym przez
wychowawców grup i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
2) Program półkolonii uwzględnia dobór różnych formy aktywności uczniów, które
nie zwiększają ryzyka przenoszenia zarazków drogą kropelkową.
3) Program półkolonii jest realizowany w szkole lub na terenie placówki
z zapewnieniem ograniczenia kontaktów z osobami trzecimi.
4) Dopuszcza się możliwość korzystania z oferty placówek oświatowowychowawczych z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu
społecznego np. Muzeum Regionalnego.

6. Obowiązki kadry półkolonii.
1) Wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii, w tym kierownik
i wychowawcy półkolonii, 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 kwarantannie.
2) Kadra półkolonii powinna znać i stosować wytyczne oraz obowiązujące przepisy
prawa dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID- 19 oraz
procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19.
3) W łatwo dostępnym miejscu znajdują się informacje z numerami telefonów na
infolinię do służb medycznych.
4) Kierownik półkolonii nadzoruje jej prawidłowy przebieg i jest odpowiedzialny
wraz wychowawcami grup za realizację programu półkolonii.
5) Kierownik i opiekunowie grup posiadają informacje o sposobach szybkiej
komunikacji z rodzicami uczestników półkolonii.
6) Organizator półkolonii jest zobowiązany zabezpieczyć możliwość szybkiego
uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub
izolacji.
§4.
IV.

Zasady kwalifikacji i rekrutacji na półkolonie

1. Szczegółowe warunki i zasady kwalifikacji i rekrutacji uczestników na półkolonie
zawarte są z załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu – Zasady rekrutacji na
półkolonie zimowe w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach
Górnych.
2. Warunkiem kwalifikacji na półkolonie jest złożenie wymaganych dokumentów przez
rodziców/prawnych opiekunów – załącznik nr 2 Karta kwalifikacyjna na półkolonie.
3. Czynności rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
§5.
V.

Postanowienia końcowe

1.

Regulamin organizacji półkolonii wprowadzany jest zarządzeniem dyrektora szkoły.

2.

Inne sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozpatrywane są w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa, Statut szkoły i procedury wewnętrzne (ze
szczególnym uwzględnieniem Procedur dotyczących organizacji pracy szkoły w
okresie pandemii COVID-19).

