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Regulamin ferii zimowych 2021 

 

W okresie ferii zimowych od 11.01.2021r. do 15.01.2021r. 

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 

będą organizowane zajęcia dla dzieci naszej szkoły. 

Proponujemy dobrą i bezpieczną zabawę od poniedziałku do piątku. 

Tematyka zajęć dostosowana będzie do wieku i zainteresowań uczestników, a zasady 

organizacji uwzględnią zalecenia MEN, MZ i GIS dla organizatorów półkolonii w szkole. 

 

I.Zasady ogólne 

1.Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. 

2.Zajęcia zorganizowane będą dla uczniów klas I-IV i będą odbywać się w godz. 9:00 – 12.00. 

3.W grupie będzie przebywać do 12 uczestników.  

4.Jedna grupa uczestników półkolonii przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali.  

5.Skład grup nie ulegnie zmianie. 

6.Do grup przyporządkowani będą każdorazowo ci sami, stali wychowawcy. 

7.Dzieci z poszczególnych grup będą korzystały z oddzielnych szatni i toalet. 

8.W czasie ferii obowiązywać będą ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

9.Organizator ferii, dołoży wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom aktywny i ciekawy wypoczynek, 

w możliwie najlepszych i bezpiecznych warunkach i pod właściwą opieką. 

10. Program ferii obejmie tylko realizację zajęć na terenie szkoły. 

11.Organizator ferii zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie ferii, podyktowanych 

szczególnymi względami, na które nie ma bezpośredniego wpływu. 

12.Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ferii, organizator zastrzega 

sobie prawo do zastosowania środków dyscyplinarnych w stosunku do osób, które łamać będą zasady 

uczestnictwa podczas ferii. 

13.Za szkody materialne spowodowane przez uczestnika ferii, odpowiedzialność finansową ponoszą 

jego rodzice lub opiekunowie prawni. 

14.Organizator nie odpowiada za zgubienie, zniszczenie, oraz kradzież wartościowych przedmiotów 

uczestników ferii, dlatego też prosimy o pozostawienie cennych rzeczy  

w domach. 

15.Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do szkoły  



2 
 

i z powrotem. 

16.W razie zaistniałych zdarzeń losowych, wypadków, problemów wychowawczych podczas ferii, 

natychmiast powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika ferii. 

II.Uczestnicy ferii zimowych mają prawo do: 

1.Uczestnictwa w zajęciach i zabawach przewidzianych programem ferii. 

2.Realizacji zajęć zgodnie z harmonogramem ferii. 

3.Wykwalifikowanej opieki pedagogicznej. 

4.Zgłaszania wszelkich problemów i uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna. 

5.Otrzymania materiałów potrzebnych do zajęć. 

III.Uczestnicy ferii zimowych mają obowiązek: 

1.Przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

2.Przestrzegać regulaminu półkolonii. 

3.Słuchać i wykonywać prośby i polecenia opiekunów oraz innych upoważnionych osób oraz odnosić 

się serdecznie do wszystkich uczestników ferii. 

4.Posiadać obuwie na zmianę  i strój sportowy (grupa I). 

5.Szanować własność cudzą i osobistą. 

IV. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii: 

1. Mają obowiązek udostępnienia organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub 

innego kontaktu  umożliwiającego  szybką komunikację. 

2.Zobowiązani są 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). 

3.Osoba odprowadzająca oraz odbierająca dziecko ze szkoły, powinna być zdrowa,  

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

4. Osoba odprowadzająca dziecko może wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, w której 

obowiązywać będą następujące zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

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

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

d) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym 

obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

5. Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, 
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mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie 

kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w półkolonii dziecka przewlekle 

chorego. Zaleca się skonsultowanie  

tej decyzji z lekarzem prowadzącym. 

6.Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do 

zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

V. Procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, 

wychowawcy lub innej osoby  

 

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

oddechowych, kierownik półkolonii lub wskazana przez niego osoba niezwłocznie odizoluje tę osobę 

w oddzielnym pomieszczeniu oraz w przypadku: 

-uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka  

z półkolonii (rekomendowany własny środek transportu); 

-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).  

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

2.Kierownik półkolonii skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu 

dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego i zastosuje się do jego poleceń. 

VI. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia u osoby  

z zewnątrz zakażenia koronawirusem 

 

1.Ustalenie listy kontaktów z osobą z zewnątrz i zalecenie stosowania się  

do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2.Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała osoba z zewnątrz podejrzana  

o zakażenie, oraz rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty (ze wskazaniem braku pewności 

czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona). 

 

 

 


