
Procedury bezpieczeństwa oraz regulamin półkolonii „Zima w mieście” 

1. Półkolonie odbywać się będą w godzinach 9.00-15.00. 

2. Wychowawcy sprawują opiekę nad dzieckiem, od chwili zgłoszenia się do świetlicy i nie dłużej niż 

do godziny 15.00. 

3. Dziecko jest zostawiane w szatni przez rodzica i odprowadzane przez pracownika obsługi na 

świetlicę. 

4. Odbiór dziecka następuje poprzez informację do wychowawcy przez domofon (który znajduje się 

przy głównym wejściu do szkoły). 

5. Na półkolonie przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez objawów infekcji. 

6. W przypadku, gdy wystąpią objawy infekcji podczas trwania zajęć, rodzic zobowiązany jest do 

niezwłocznego (do 2h) odbioru dziecka. 

7. Jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż rodzice i osoby upoważnione należy złożyć 

pisemne upoważnienie odbioru. 

8. Zajęcia na półkoloniach organizowane są w grupach do 12 osób. W pomieszczeniach, gdzie 

przestrzeń na 1 osobę nie może być mniejsza niż 4 m2. 

9. Pomieszczenia są wietrzone i dezynfekowane. 

10. Zajęcia odbywają się w jednej sali dla każdej z grup, a opiekę sprawują w nich ci sami nauczyciele. 

11. Dzieci zobowiązane są do stosowania się do zasad higieny: częste mycie rąk, odpowiednie 

zachowanie podczas kichania, stosowania maseczek w celu zasłaniania ust i nosa w czasie wyjść 

poza teren szkoły. 

12. Podczas półkolonii prowadzone są zajęcia: 

 tematyczne 

 konkursy plastyczne, 

 animacje, 

 rozgrywki sportowe i zabawy rekreacyjne, 

 zajęcia taneczne, 

 spacery po okolicy 

Większość zajęć będzie odbywało się w  budynku szkoły oraz na świeżym powietrzu.   Wyjścia poza 

teren szkoły będą tylko w formie spacerów w uwzględnieniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa 

i wytycznych obowiązujących w czasie pandemii ustalonych przez MEN, MZ I GIS. 

13. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania regulaminu półkolonii, zasad bezpieczeństwa oraz kultury 

zachowania obowiązującej w grupie. 

14. Bez zezwolenia wychowawcy półkolonii uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać sali, w której 

odbywają się zajęcia oraz samodzielnie przebywać na terenie szkoły. 

15. Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce szkolnej w tych samych grupach, w których 

realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu. Możliwe jest 

spożywanie posiłków w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym w sali zajęć. Dzieci mogą 

spożywać tam posiłki i napoje przyniesione z domu. Należy zachować przepisy higieniczne. 

16. Za umyślne, wynikające z nieprzestrzegania regulaminu zniszczenia sprzętu szkolnego, zabawek lub 

innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia sali zajęć odpowiadają rodzice, rekompensując  

szkody w formie ustalonej przez dyrektora szkoły (np. pokrycie kosztów naprawy lub odkupienia 

zniszczonej rzeczy). 

 

 


