
Załącznik  nr 1  (REGULAMIN PÓLKOLONII „Letnia Szkoła z Edukacją” )   
 

Procedury organizacji zajęć i pobytu dzieci i młodzieży podczas półkolonii „Letnia 
szkoła z Edukacją” organizowanej przez SPOŁECZNĄ SZKOLĘ PODSTAWOWĄ 
STOWARZYSZENIA EDUKACJA w warunkach zagrożenia epidemiologicznego COVID 19.  

   

I. Postanowienia ogólne  

   

1. Procedury obowiązują nauczycieli prowadzących zajęcia pracowników, rodziców dzieci       i osoby 

upoważnione do odbioru dzieci z placówki.  

2. Wszyscy nauczyciele i  pracownicy zobowiązani są  do dokładnego zapoznania się z procedurami 

bezwzględnego ich stosowania.  

3. Rodzice dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem    dziecka do 

Placówki. 

4. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji 

pracy oraz dezynfekcji pomieszczeń placówka  będzie przyjmowała uczestników  wyłącznie po wcześniejszym 

zgłoszeniu się do udziału w zajęciach wg     tygodniowego harmonogramu.  

5. Wszyscy nauczyciele i pracownicy placówki  zostaną przeszkoleni i zapoznani z opracowanymi procedurami i 

zobowiązani do ich bezwzględnego przestrzegania. 

II. Podstawowe zasady organizacji zajęć w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.  

  

1. Praca w placówce organizowana będzie w grupach zajęciowych z uwzględnieniem     specyfiki zajęć i 

stosownych do nich procedur zapobiegających zagrożeniom     epidemiologicznych.  

2. Punktem wyjścia organizacji jakichkolwiek zajęć w grupach zajęciowych są podstawowe wytyczne 

sanitarne dotyczące organizacji pracy.   

  

• Nauczyciele i pracownicy  powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.  

• Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

• Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu,  z zachowaniem zasady 

dystansu społecznego 2 m.  

• Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,  z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko 

osoby zdrowe).  

• Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.  

  

3. Szczegółowe  zalecenia  dostosowane będą do charakteru  prowadzonych zajęć.   

 

 

 IV. Procedura oceny warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży zgłaszających się na zajęcia oraz 

współpraca z rodzicami  

 

1. Na zajęcia  mogą być przyjmowane wyłącznie uczestnicy zdrowi dzieci bez objawów     chorobowych    

wskazujących na chorobę zakaźną ,przeziębienie, kaszel ,katar , rodzice     powinni każdorazowo 

powiadomić o stanie zdrowia dziecka.  

2. Dzieci  mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe.   

3. Rodzice zobowiązani są do składania oświadczeń , że w rodzinie i najbliższym otoczeniu      dziecka nie 

ma osób przebywających w kwarantannie i izolacji.  

4. Rodzice zobowiązani są do wyrażania zgody na codzienny pomiar temperatury ciała    dziecka przed 

wejściem do placówki oraz w ciągu dnia w razie wystąpienia objawów     choroby.  



5. Obowiązek pomiaru temperatury dotyczy również młodzieży i osób pełnoletnich 6. W przypadku 

podwyższonej temperatury  uczestnik  nie zostanie      przyjęty na zajęcia.  

7. Dziecko przejawiające niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym     

pomieszczeniu Izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.     Obowiązkiem Rodziców 

będzie niezwłoczne odebrania dziecka lub młodego człowieka       z placówki.   

8. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się,  Rodzice zostają zobowiązani do      podania 

aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych oraz pozostawania w       kontakcie ze szkołą.  

  

V. Obowiązujące zasady higieny i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni  

  

1. Po wejściem do budynku należy skorzystać  z płynu dezynfekującego do rąk zgodnie z  oraz informacją o 

obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk.  

2. Rodzice i opiekunowie zobligowani są do dezynfekowania dłoni przy wejściu oraz zakrywania ust i nosa.  

3. Nauczyciele i pracownicy powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci  

szczególnie po przyjściu do placówki, po skorzystaniu z toalety,  

4. Regularne codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu 

środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji.  

6. Personel pedagogiczny i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w 

razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej 
sytuacji).  

7. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje dotyczące zasad  prawidłowego mycia rąk oraz  przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk.   

8. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcję toalet.  

  

VI. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka.  

   

1. W placówce wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji dziecka, u której stwierdzono     objawy 

chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz     płyn do dezynfekcji rąk.  

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka,     duszności, katar), 

dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy i przeprowadzone do      przygotowanego pomieszczenia gdzie 

pozostaje pod opieką pracownika obsługi.  

3. Pracownik pozostający z dzieckiem powinien zachować szczególne środki ostrożności     wzmocnić środki 

ochron osobistej ( maska , przyłbica , fartuch ochronny , zachowanie     dystansu 2 metrowego od dziecka, po 

wyjściu z pomieszczenia dokładnie wymyć i      zdezynfekować ręce. Maseczkę i rękawiczki zapakować worka 

i wyrzucić , fartuch      zdezynfekować i zmienić ubranie.  

4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go      zastępującą.  

5. Dyrektor natychmiast kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do      niezwłocznego odbioru 

dziecka.  

6. Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się       telefonicznie z rodzicami 

pozostałymi dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.  

7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której     przebywało 

dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi,     mycie i dezynfekcja – 

stolików, krzeseł…).  

8. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.  



9. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów u dziecka należy niezwłocznie wstrzymać     przyjmowanie 

kolejnych dzieci do placówki.  

10. Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w placówce,      powiadamia 

Powiatową Inspekcję Sanitarną.  

   

VII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia  u pracownika.  
   

1. Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi w przypadku występowania     niepokojących 

objawów pracy powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją      sanitarno - epidemiologiczną.  

2. Pracownicy w wieku powyżej  60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi       nie będą 

angażowani w pracę z dziećmi.  

3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy      objawów sugerujących 

zakażenie koronawirusem (COVID-19) należy niezwłocznie odsunąć     go od pracy i odizolować  w specjalnym 

pomieszczeniu  wyposażonym w środki ochrony     i płyn dezynfekujący.  

3. Należy niezwłocznie  powiadomić właściwą stację Sanepid i ściśle stosować się do wydanych 

instrukcji i poleceń.  

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu      odkażaniu 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).  

6. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID-19) pracownicy     zobowiązani 

są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie     leczenia i braku 

przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie       Placówki.  

7. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem , należy niezwłocznie      sporządzić 

listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie szkoły     z osobą podejrzaną o zakażenie i 

przekazać tę listę odpowiedniemu inspektorowi     sanitarnemu.  

  


