
Procedury Bezpieczeństwa podczas Półkolonii – Wakacji z Jasiem Pociechą  

w okresie pandemii COVID-19 przygotowane zgodnie z wytycznymi  

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

 

§ 1 

1. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1600. 

2. Od godz. 1600 rozpoczyna się dezynfekcja i sprzątanie pomieszczeń szkoły. 

 

§ 2 

1. Rodzice przyprowadzający dziecko na półkolonie nie wchodzą do budynku szkoły, 

nauczyciel lub osoba do tego upoważniona odbiera dziecko przed drzwiami szkoły (przy 

szatni) i przejmuje nad nim opiekę. 

2. W szczególnej sytuacji, gdy Rodzic lub osoba upoważniona do opieki nad dzieckiem musi 

wejść na teren szkoły, zobowiązana jest przed wejściem: zdezynfekować ręce, założyć 

maseczkę ochronną. 

3. Rodzic lub osoba upoważniona do opieki nad dzieckiem zobowiązany jest wyposażyć 

dziecko powyżej 4. roku życia w stosowna maseczkę ochronną. Dziecko, zanim wejdzie 

do pomieszczeń szkoły oddaje Rodzicowi lub opiekunowi maseczkę ochronną, i z 

nauczycielem idzie do łazienki umyć ręce, następnie przechodzi do szatni by zdjąć 

wierzchnie ubranie i buty. 

4. Zobowiązuje sie Rodzica lub opiekuna dziecka do przyprowadzania do szkoły jedynie 

dzieci zdrowych, na potwierdzenie stanu zdrowia dziecka codziennie po przyjściu na 

półkolonie będzie mierzona temperatura.  

5. W przypadku stwierdzenia u dziecka podwyższonej temperatury, powyżej 37 stopni C., 

pracownik półkolonii może odmówić przyjęcia dziecka. W przypadku stwierdzenia 

podwyższonej temperatury, powyżej 37 stopni C. u dziecka w ciagu dnia, Rodzic lub 

opiekun dziecka zobowiązani są do niezwłocznego zabrania dziecka do domu. 

6. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka w ciągu dnia,                                  

i zgłoszonej Rodzicowi konieczności wcześniejszego odebrania dziecka, dziecko wraz z 

jednym nauczycielem (lub pomocą nauczyciela) będzie przebywać w osobnym pokoju 

(specjalnie wyodrębnione pomieszczenie zgodnie z wytycznymi GIS), odizolowanym od 

pozostałych dzieci, do czasu odbioru przez Rodzica lub upoważnionego opiekuna. 



7. Kategorycznie zabrania się przynoszenia na półkolonie przez dzieci własnych zabawek, 

napojów, artykułów spożywczych, itp. 

8. Dziecko przed wyjściem do domu myje ręce w łazience. Przy pomocy nauczyciela lub 

osoby do tego upoważnionej (pomoc nauczyciela), w szatni przygotowuje się do wyjścia, 

jest odprowadzane na zewnątrz szkoły i przekazywane pod opiekę Rodzicom lub osobom 

uprawnionych do zabrania dziecka ze szkoły. Jeśli w godzinach popołudniowych dzieci 

będą przebywać na zewnątrz szkoły, Rodzic z bezpiecznej odległości daje znać o chęci 

odebrania dziecka, potem niezwłocznie opuszcza z dzieckiem teren szkoły. 

9. Pracownicy przychodząc do pracy, po wejściu na teren placówki są zobowiązani zdjąć 

maskę ochronną, rękawiczki, zdezynfekować dłonie, zdjąć wierzchnie ubranie, zmienić 

obuwie i ponownie zdezynfekować dłonie przed wejściem do sali szkoły. 

10. Przy drzwiach znajduje się stolik z płynem dezynfekującym, rękawiczkami 

jednorazowymi, maseczkami  ochronnymi  jednorazowymi. 

11. Pracownicy podczas wykonywania swoich obowiązków zwrócą szczególną uwagę na 

zachowanie podstawowych zasad higieny, aby chronić swoje zdrowie i podopiecznych. 

 

§ 3 

1. Organizator półkolonii zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, 

pozostające w zgodzie z wytycznymi GIS i Ministra Zdrowia. 

2. W sali szkoły nie może jednocześnie przebywać więcej niż 16 dzieci w zbliżonej grupie 

wiekowej. 

3. Dzieci bawią się zabawkami, które można szybko i bezpiecznie zdezynfekować. 

4. Po korzystaniu dzieci z zabawek lub innych sprzętów w salach, dokonywana jest 

dezynfekcja. Pracownik wykonuje ją podczas nieobecności w sali nauczyciela i dzieci. Po 

dezynfekcji należy pomieszczenie wywietrzyć, aby nie narazić dzieci na wdychanie 

detergentów. 

5. Nauczyciele zwrócą szczególną uwagę na zachowywanie higieny osobistej dzieci. 

6. Personel obsługi zobowiązany jest do bieżącej dezynfekcji toalet. 

7. Codziennej dezynfekcji podlega sprzęt na placu zabaw lub boisku. W razie niemożności 

zdezynfekowania go, należy go oznaczyć taśmą zabezpieczającą przed używaniem. 

8. Na wycieczki dzieci będą jeździły transportem zorganizowanym zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach. Postój w trakcie 

transportu będzie zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum 

kontakt z osobami trzecimi. Zbiórka przed wyjazdem będzie organizowana w miejscu 



zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice 

odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do busa lub autokaru. 

 

§ 4 

1. Placówka prowadzi żywienie dzieci (4 posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad, 

podwieczorek).  

2. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. 

3. W jadalni nie może przebywać równocześnie więcej niż 15 dzieci, rozsadzonych w 

odstępach nie mniejszych niż 1,5 metra. Po każdym posiłku stoliki, krzesełka zostaną 

zdezynfekowane. 

 

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi 

odpowiedzialności  za ewentualne przypadki zakażeń. 

 

 

 


