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REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNIEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W SZCZECINIE 

 

Półkolonia letnia, zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie 

zaplanowana jest dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych w terminie: 

TURNUS I: 28.06.2021r. - 02.07.2021r. 

TURNUS II: 16.08.2021r. – 20.08.2021r. 

Liczba uczestników: 2 grupy po 12 uczestników. 

Informacje podstawowe 

Półkolonia polega na organizacji zajęć plastycznych, muzycznych, rekreacyjno-

sportowych, zabaw integracyjnych, warsztatów oraz wycieczek dydaktyczno-

rekreacyjnych według określonego planu. 

Plan zajęć sporządzany jest przez osoby przygotowujące ofertę i zawiera program 

rekreacyjno - edukacyjny na czas trwania półkolonii. Plan ten zostanie podany do 

wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć i o wszelkich zmianach w programie 

uczestnicy będą informowani przez opiekunów. Plan będzie również dostępny na 

stronie Internetowej szkoły. 

Kierownikiem półkolonii jest osobą koordynującą całość wypoczynku, posiadająca 

kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 

2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego 

organizowania i nadzorowania.  

Opiekun - wychowawca to osoba posiadająca kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. 

Celem niniejszego regulaminu jest: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na półkolonii. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii w związku z pandemią 

COVID-19. 

3. Wprowadzenie procedury zapobiegawczej w razie wystąpienia niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych u uczestnika półkolonii, wychowawcy lub 

innej osoby przebywającej w miejscu półkolonii. 

4. Określenie zasad zachowania uczestników wypoczynku. 
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5. Określenie zasad poruszania się podczas zorganizowanych wyjść poza teren 

placówki. 

 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu na półkolonii 

Uczestnicy półkolonii: 

1. Uczestnikami półkolonii są wyłącznie dzieci zdrowe z klas 1-4 szkoły 

podstawowej, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. 

2. Zajęcia w szkole odbywają się w okresie turnusu I oraz turnusu II w godzinach 

od 7.30-15.30. 

3. Uczestnicy mają obowiązek zachowywać się zgodnie z regulaminem dotyczącym 

warunków udziału, stosować zasady obowiązujące podczas półkolonii. 

4. W przestrzeniach wspólnych /korytarze, szatnie/ uczestnicy półkolonii powinni 

stosować osłonę nosa i ust. 

5. Po przyjściu do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji lub umycia rąk. 

6. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest : 

a. zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny, 

b. stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez 

opiekunów, 

c. informować opiekunów, o jakichkolwiek objawach złego samopoczucia, 

d. kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób, 

e. dbania o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywa, 

f. stosować ogólne zasady higieny w związku z COVID-19. 

7. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest wykonywać polecenia opiekuna grupy. 

 

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii: 

1. Zobowiązują się do zapoznania z poniższym regulaminem. 

2. Zobowiązują się do złożenia w terminie wniosku wraz z opłatą oraz 

oświadczeniem. 

3. Udostępniają organizatorowi i opiekunom uczestników półkolonii aktualnego 

numeru telefonu lub innego kontaktu zapewniającego szybką komunikację. 

4. Nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach półkolonii. 
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5. Są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie  

z wyznaczonym harmonogramem.  

6. Są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą 

odbierać dziecko z półkolonii.  

7. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki  

i z powrotem. 

8. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u wychowawcy. 

9. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później niż o godzinie 15.30. 

10. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są 

zobowiązani napisać oświadczenie. 

11. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 1 godziny –odbioru dziecka  

z półkolonii w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów 

choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty 

lub wysypka). 

12. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej 

kwarantannie lub izolacji.  

13. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego 

przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować 

organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.  

14. Należy zaopatrzyć uczestnika półkolonii w maseczki zakrywające nos i usta. 

 

Uczestnicy półkolonii mają prawo do: 

1. Spokojnego wypoczynku. 

2. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach 

organizowanych podczas turnusu. 

3. Korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 

programu półkolonii. 

 

Uczestnicy mają obowiązek: 

1. Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców. 

2. Przestrzegać ramowego harmonogramu dnia. 
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3. Brać udział w realizacji programu półkolonii. 

4. Zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość. 

5. Szanować mienie, pomoce dydaktyczne. 

6. Zgłaszać wychowawcy wyjście z placówki po zakończonych zajęciach (w 

przypadku samodzielnego powrotu do domu). 

7. Kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków. 

8. Przestrzegać zasad bezpiecznego wypoczywania nad wodą. 

9. Posiadać kurtkę przeciwdeszczową i nakrycie głowy, krem z filtrem oraz 

maseczkę umożliwiającą zakrycie nosa oraz ust. 

 

Za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub 

prawni opiekunowie. 

Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane 

upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału  

w półkoloniach. 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu półkolonii - warunki pobytu 

1. Zajęcia na półkolonii odbywają się terminie turnusu I oraz turnusu II  

w godzinach od 7.30-15.30. 

2. Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa z opiekunem w wyznaczonej  

i stałej sali. 

3. Dopuszcza się podczas pobytu w szkole do korzystania rotacyjnie tzn. grupami 

/do 12 osób/ z sali świetlicowej, sali gimnastycznej oraz stołówki.  

4. Podczas trwania półkolonii skład grupy nie ulega zmianie. 

5. Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy. 

6. W grupie przebywa do 12 uczestników. Przy doborze liczby dzieci  

w grupie uwzględnia się wiek uczestnika. 

7. Kierownik półkolonii zapewnia miejsce izolacji dla dzieci z objawami 

chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych (możliwość zachowania 

2 m odległości od innych osób). 

8. Organizator półkolonii zapewnia środki higieniczne oraz dezynfekcyjne w ilości 

wystarczającej dla personelu oraz uczestników półkolonii. 
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9. Organizator półkolonii zapewnia uczestnikom półkolonii dostęp do opieki 

medycznej. 

10. 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 półkolonii zapewnia uczestnikom wyżywienie. 

2. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem 

dystansu. 

3. Przed obiadem blaty stołów i poręcze krzeseł są dezynfekowane. 

4. Personel kuchni podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą półkolonii maseczką 

zasłania usta i nos. 

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

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

6. 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 nr 11 w Szczecinie. 

 

Transport uczestników 

1. Dojazd na miejsce półkolonii oraz korzystanie w trakcie półkolonii z komunikacji 

publicznej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i zaleceniami dotyczącymi transportu.  

2. Zbiórka przed wyjazdem zorganizowana jest w miejscu zapewniającym 

przestrzeń dla zachowania dystansu.  

 

Założenia organizacyjne półkolonii 

1. Organizator półkolonii opracowuje i udostępnia uczestnikom i ich 

rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowy regulamin półkolonii wraz  

z zasadami higieny podczas wypoczynku. 

2. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz 

ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych 

wywiesza instrukcje (plakaty) dotyczące skutecznego mycia i dezynfekcji rąk. 
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Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości  

i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku. 

3. Ze względów bezpieczeństwa organizator półkolonii ogranicza odwiedziny 

uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków). Na terenie placówki 

przebywają wyłącznie osoby zdrowe. 

4. Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość 

natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub 

lekarzem.  

5. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny 

pomiar temperatury (rano i popołudniu) uczestnikom wypoczynku i kadrze 

wypoczynku. 

6. Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe 

odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy 

choroby. 

7. Organizator zapewnienia szybki kontakt z lekarzem w sytuacji wystąpienia 

objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka  

w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

Realizacja programu 

1. Program wypoczynku realizowany jest zgodnie z nakazami i zakazami, 

wynikającymi z obowiązujących przepisów Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii. 

2. Infrastruktura placówki i sprzęt sportowy jest czyszczony z użyciem detergentu 

lub innych bezpiecznych środków dezynfekujących. 

3. Sale do prowadzenia zajęć są regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane. 

4. Dobór aktywności uczestników, dobiera się w taki sposób, aby zniwelować 

ryzyko przenoszenia zarazków drogą kropelkową. 

5. W miarę korzystnej aury dopuszcza się zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. 

 

Higiena 

1. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem. 
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2. Codzienne prace porządkowe obejmują dezynfekcję powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek, blatów. 

3. Toalety są regularnie dezynfekowane. 

 

Kadra półkolonii 

1. Osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (wychowawcy, 

instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) nie posiadają 

objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie 

podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji. 

2. Organizator zapoznał kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek 

podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z 

zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku wątpliwości zwraca 

się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu 

konsultacji lub uzyskania porady. 

3. Organizator zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry  

z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub izolacji. 

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem  

u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas 

wypoczynku. 

1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku 

wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego 

pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest 

wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, 

niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz kontaktuje się 

telefonicznie z rodzicem/ prawnym opiekunem dziecka lub lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej, a w 

razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o 

możliwości zakażenia koronawirusem. 

2. Kierownik wypoczynku bezwzględnie stosuje się do zaleceń Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i 

procedur związanych z zaistniałym przypadkiem zakażenia korona wirusem.  
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3. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, została 

poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku 

podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem podczas wypoczynku, w tym 

o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.  

4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest 

zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u 

uczestnika wypoczynku. 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby  

z zewnątrz zakażenia korona wirusem 

1. Należy ustalić listą osób obecnych w tym samym czasie, w tym samym 

pomieszczeniu, co osoba z zewnątrz, zaleca się stosować do wytycznych 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym dostępnych na 

stronie:  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/mialem-kontakt-z-osoba-zakazona-
koronawirusem 

Głównego Inspektora Sanitarnego i na stronie  
https://www.gov.pl/web/koronawirus 

gov.pl/web/koronawirus/ 
oraz  

https://gis.gov.pl/ 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

2. Należy dokładne zdezynfekować przestrzeń, w której przebywała zakażona 

osoba z zewnątrz (przy założeniu, że nie ma pewności, czy w momencie 

świadczenia usługi osoba ta była już zakażona) oraz zdezynfekować rzeczy, które 

były wykorzystywane w trakcie wizyty. 

 
Regulamin poruszania się po drogach w mieście 

1. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom 

opiekuna/ wychowawcy. 

2. Wszyscy uczestnicy półkolonii idą zwartą grupą. Jako pierwszy idzie prowadzący 

grupę (jeden z opiekunów), następnie najmłodsi i najsłabsi uczestnicy wycieczki, 

którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy oraz jeden  

z opiekunów. 
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3. W czasie marszu uczestnicy półkolonii  zwracają baczną uwagę na poruszające 

się po drodze pojazdy. 

4. Uczestnicy półkolonii w żadnym przypadku nie odłączają się od grupy. 

5. Uczestnicy półkolonii poruszają się wyłącznie po chodnikach. 

6. Uczestnicy półkolonii zachowują dystans społeczny. 

7. Uczestnicy półkolonii, jezdnię przekraczają jedynie w miejscach do tego 

przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną lub 

przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej). 

 
Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania ze środków komunikacji miejskiej 

1. Uczestnicy półkolonii, nie przechodzą przed i za pojazdem. Przez jezdnię 

przechodzą dopiero po odjeździe autobusu. 

2. Jeśli tramwaj ma wysepkę, należy do niej się dostać tylko przez przejście dla 

pieszych. 

3. Jeśli przystanek tramwajowy nie znajduje się na wysepce, to uczestnik 

wypoczynku podchodzi do niego przez jezdnię w wyznaczonym na jezdni 

miejscu. 

4. Uczestnicy półkolonii nie wsiadają, gdy pasażerowie chcą wysiąść z pojazdu. 

5. Uczestnicy półkolonii nie potrącają innych pasażerów (zachowują dystans 

społeczny). Należy przepuścić osoby starsze i osoby z wózkiem. 

6. Na przystanku należy stać jak najdalej od krawężnika. 

7. Uczestnicy półkolonii nie wskakują do pojazdu, ani nie wyskakuj z niego. 

8. Nie wsiadamy do przepełnionego pojazdu. 

9. Uczestnicy półkolonii w pojeździe zachowują się kulturalnie (trzymają się 

specjalnych uchwytów, ustępują miejsca starszym, nie zachowują się głośno, nie 

wnoszą lodów, zdejmują plecak, nie wyrzucają śmieci przez okno). 


