
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO  
W ŚWIDNIKU 

 

Wytyczne, warunki udziału i zasady obowiązujące podczas półkolonii są integralną częścią 

zgłoszenia dziecka na półkolonie w szkole podczas ferii zimowych 2021 

 

WYTYCZNE, WARUNKI UDZIAŁU I ZASADY 

OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS PÓŁKOLONII NA TERENIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ŚWIDNIKU 

 W CZASIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU ZIMOWEGO 

W FORMIE PÓŁKOLONII „FERIE W SZKOLE 2021” 

 

1. Warunki uczestnictwa dziecka w półkoloniach:  

1.1 W półkoloniach mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 5  

w Świdniku.  

1.2 Do szkoły przychodzą jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji.  

1.3 W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby zakaźnej, powinno 

ono pozostać w domu.  

1.4 W szkole wyznaczono i przygotowano pomieszczenie - izolatorium, w którym będzie 

można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 

Pomieszczenie wyposaża się w środki ochrony i płyn dezynfekujący.  

1.5 Organizator jest zobowiązany do zachowania zasad higieny i bezpieczeństwa zgodnie  

z Wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży  

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii: 

2.1 Zobowiązani są podpisać dokumenty:  

• karta kwalifikacyjna,  

• zgoda na pomiar temperatury dziecka,  

• deklaracja odbioru dziecka z zajęć: Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2. 

2.2  Rodzice udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii aktualne numery telefonu 

umożliwiające szybką komunikację.  

2.3 Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii,  

jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura 

powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

2.4 Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
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3. Zasady uczestnictwa w półkoloniach:  

3.1 Przyprowadzanie/odprowadzanie dziecka do szkoły:  

• rodzice/opiekunowie, odprowadzają/odbierają dzieci do/z przedsionka szkoły, przestrzeni 

wspólnej – wiatrołapu - domofon, odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły.  

W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady: 

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

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

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

• przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk). 

• Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną 

osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa 

3.2 Zajęcia w grupach: 

• dziecko podczas zajęć przebywają w stałej, wyznaczonej grupie,  

• jedna grupa uczniów jest przypisana do wyznaczonych pomieszczeń,  

• skład grupy nie ulega zmianie, 

• grupy korzystają tylko z wyznaczonych dla nich toalet,  

• w grupie może przebywać do 12 uczniów,  

• przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4m² na 1 osobę (uczniów  

i nauczycieli),  

• odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów w sali powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń 

- 1 ławka szkolna),  

• do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele,  

• w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, opiekun mierzy dziecku 

temperaturę ciała  

• ogranicza się do minimum spotykanie się grup uczestników w przestrzeniach wspólnych, 

wprowadzając indywidualny dla każdej grupy rozkład zajęć półkolonii oraz harmonogram 

korzystania z pomieszczeń wspólnych. 
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4. Wyżywienie: 

• spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. 

• odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m, licząc od powierzchni stolika. 

• w czasie posiłku w stołówce poszczególne grupy nie kontaktują się ze sobą, ani nie siedzą 

przy tych samych stolikach.  

• założono zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie blaty stołów i poręcze krzeseł są 

dezynfekowane. 

• personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej nie powinni kontaktować się  

z uczestnikami i kadrą półkolonii poza niezbędnymi czynnościami.  

• personel kuchni podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą półkolonii powinien zasłaniać usta 

i nos (maseczka lub przyłbica). 

• personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej mają obowiązek noszenia rękawiczek lub 

dezynfekcji rąk. 

• możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala 

dydaktyczna).  

• dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone 

w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

• każde dziecko może posiadać bidon na wodę lub własną wodę. Bidony i butelki muszą zostać 

podpisane,  

 

5. Obowiązki wychowawców:  

• sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć, listę uczestników, objawy chorobowe u dzieci, 

dostępność środków czystości,  

• wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia,  

• dbają o odpowiedni dystans między uczestnikami,  

• realizują program półkolonii w szkole lub w jej najbliższej okolicy – tereny sportowe przy 

szkole, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

• dbają o regularne czyszczenie z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących 

sprzętu sportowego i programowego lub korzystają z przyborów jednorazowych,  

• z pomieszczeń do prowadzenia zajęć usuwają przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać, umyć lub dezynfekować, 

• stosują taki dobór aktywności dla uczestników, który nie zwiększy ryzyka przenoszenia 

zarazków drogą kropelkową. 

• mają obowiązek wyjaśniać, przypominać i egzekwować od uczestników półkolonii 

konieczność stosowania nowych zasad obowiązujących w placówce, a w szczególności: mycia 
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rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach; unikania dotykania oczu, 

nosa i ust i zachowania podstawowych zasad higieny. 

 

 

PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE: OBJAWY INFEKCJI DRÓG ODDECHOWYCH 

UCZESTNIKAPÓŁKOLONII, KIEROWNIKA, WYCHOWAWCY  

LUB INNEJ OSOBY ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

POTWIERDZENIA U OSOBY Z ZEWNĄTRZ ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 

 

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka powyżej 38,0C, kaszel, duszności, 

kierownik półkolonii lub wskazana przez niego osoba niezwłocznie izoluje tę osobę  

w oddzielnym pomieszczeniu (sala przy świetlicy), zapewniając min. 2 m odległości od innych 

osób oraz w przypadku:  

• uczestnika – mierzy się mu temperaturę i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów  

o konieczności odebrania dziecka z półkolonii (rekomendowany własny środek transportu); 

rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z półkolonii.  

• 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). O stanie zdrowia pracownik informuje dyrektora szkoły.  

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

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczestnik lub pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 

w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty, blaty, krzesła itp.), a także wietrzy się pomieszczenie.  

3. Kadra półkolonii jest zobowiązana powiadomić kierownika półkolonii oraz rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika 

półkolonii.  

4. W przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem w czasie półkolonii, 

kierownik półkolonii kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 

dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.  

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia COVID-19, na terenie szkoły stosuje się  

do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych 

działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem oraz powiadamia organ prowadzący.  

6. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora 
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Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY  

W CZASIE PÓŁKOLONII 

 

1. Uczestnicy półkolonii mogą być przyprowadzani do szkoły lub/i odbierani ze szkoły przez 

opiekunów, którzy są zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. Dzieci przychodzą do szkoły pod opieką rodziców/opiekunów lub samodzielnie. 

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie i dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3. Opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni 

wspólnej przy drzwiach wejściowych od strony placu zabaw – domofon - zachowując zasady: 

• 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

• dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

• dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

• opiekunowie przestrzegają obowiązujących przepisów prawa związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

4. Dziecko przyprowadzane jest do szkoły punktualnie, na godzinę wyznaczoną dla jego grupy.  

5. Osoba zgłasza odbiór dziecka domofonem podając dane odbieranego 

6. Osoba odbierająca dziecko ze szkoły po zakończonych zajęciach, oczekuje w przestrzeni 

wspólnej, przy drzwiach.  

7. Nauczyciel sprawdza czy osoba odbierająca jest upoważniona do odbioru dziecka. 

8. W przypadku braku upoważnienia – Załącznik nr 2, przez osobę odbierającą, opiekun grupy 

kontaktuje się z telefonicznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi w celu wyjaśnienia 

sytuacji .  

9. Nie zwalnia się ucznia na prośbę telefoniczną. Uczeń musi być odebrany osobiście przez 

rodzica lub upoważnionego opiekuna.  

10. Samodzielny powrót dziecka jest możliwy po złożeniu u wychowawcy akcji pisemnego 

oświadczenia przez rodzica/opiekuna (Załącznik nr 1). 

10. Rodzice dziecka są zobowiązani do każdorazowego i natychmiastowego odbierania 

telefonu od pracowników szkoły oraz niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku 

wystąpienia u niego objawów chorobowych. 

 



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO  
W ŚWIDNIKU 

 

Zał. Nr 1  

Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka do domu  

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót ze szkoły do domu mojego dziecka 

………………............................................................................................................................... 

                                                       (imię i nazwisko dziecka)                                                                                                                                                                                                                                                

o godz. .............................................. oraz informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność 

prawną za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu.  

 

………………………………………………………….  

(data i podpis rodziców lub prawnych opiekunów )  
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Zał. Nr 2  

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA  

 

 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

 

Do odbioru dziecka ………………………………………………………. upoważniam 

następujące osoby:  

1. ………………………….………………..……………………………………………………                            

imię i nazwisko osoby upoważnionej 

2. …………………….………………..………………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby upoważnionej 

3. ………………………….…………………..………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby upoważnionej 

4. ………………………….………………..…………………………………………………… 

imię i nazwisko osoby upoważnionej 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka  

od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej osobę upoważnioną.  

 

 

 

………………………………………        ……………………………………………………….               

Miejscowość i data                                                Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 


