
INFORMACJE OGÓLNE I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA   

PÓŁKOLONIACH  

Miejsce:  ZSP NR 15 UL. Stanisławowska 38-44 

Termin :od 5 lipca do 9 lipca 2021r. godz. 9.00 – 15.00 
   

1. Organizacja półkolonii: 
1. Półkolonia  zapewnia wypoczynek dla dzieci  w wieku szkolnym. 

Wypoczynek  polega na organizacji zajęć plastycznych, muzycznych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, 

warsztatów oraz wycieczek dydaktyczno – rekreacyjnych na terenie miasta Wrocławia i poza miasto – według planu.  

2. Uczestnikami wypoczynku są: dzieci  w wieku szkolnym  (uczęszczające i zapisane do szkoły podstawowej). 

3. Zajęcia   będą prowadzone w następujących obiektach: budynek ZSP nr 15, ul. Stanisławowska 38-44 

4. Organizatorem wypoczynku jest ZSP NR 15. 

5. Plan zajęć sporządzany jest przez osoby przygotowujące ofertę  i zawiera program rekreacyjno – edukacyjny na czas 

trwania wypoczynku . Plan ten zostanie podany do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć  

i o wszelkich zmianach w programie uczestnicy będą informowani przez Opiekunów.  

6. Każdego dnia uczestnicy otrzymują suchy prowiant . 

7. Każdego dnia planowane jest  wyjście w przestrzeń miasta lub też wycieczkę poza miasto. 

8. Uczestnicy zbierają się każdego dnia przed szkołą, skąd są zabierani przez wychowawców o godzinie 9.00 

i prowadzeni są do sal. Po godzinie 15.00 wychowawcy nie sprawują opieki nad dziećmi. Rodzice 

zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci z półkolonii. 

9. Zasady obowiązujące podczas półkolonii obowiązują wszystkich uczestników półkolonii, rodziców i 

opiekunów, kierownika oraz wychowawców. 

10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników przyniesione na półkolonie oraz za 

zniszczenia rzeczy przyniesionych przez uczestników, a dokonanych przez innych uczestników – jest to 

odpowiedzialność rodzica. 

11. Organizator nie zaleca przynosić na półkolonię cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych. 

12. Organizator zaleca sobie prawo do zmian w programie z przyczyn organizacyjnych, pogodowych lub 

niezależnych od organizatora. 

13. Należy posiadać ochronę ust i nosa w częściach wspólnych szkoły oraz podczas transportu oraz 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z zakażeniem COVID 19. 

14. Rodzice w pierwszym dniu półkolonii przekazują wychowawcom oświadczenie o stanie zdrowia 

dziecka (załącznik  - strona internetowa SP nr 25). 
 

Podczas półkolonii obowiązują procedury bezpieczeństwa COVID 19, wprowadzone zarządzeniem 

dyrektora placówki. 

 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 skontaktuje się telefonicznie z 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. Zaleca się ustalenie miejsca odosobnienia, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły 

niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego 



sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty).  

3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.  

4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana 

przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia 

koronawirusem podczas wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-

epidemiologicznej.  

5. 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 koronawirusem 

1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz 

i zalecenie stosowania  się 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. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze 

wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już 

zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty. 

 
 

ORGANIZACJA PÓŁKOLONII ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI  GIS, MZ i MEN OBOWIĄZUJĄCYMI 

ORGANIZATORÓW WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W 2021r. 

Rodzice/Opiekunowie prawni/ 

1) nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach zajęć. 

2) są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym 

harmonogramem. 

3) są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierać dziecko z zajęć 

3) są zobowiązani zapewnić dziecku podczas wypoczynku  drugie śniadanie, picie oraz strój odpowiedni do 

prowadzonych danego dnia zajęć zgodnych z harmonogramem. 

4) mają prawo pisemnego zgłaszania wniosków do Opiekunów i Kierownika. 

5) Są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka w ewentualne, potrzebne w danym dniu bilety na przejazd 

komunikacją miejską (ilość - według zaleceń organizatorów). - w razie wyraźniej informacji od nauczycieli. 

 

Uczestnicy 

1. Uczestnicy mają prawo do: 

a) Korzystania ze sprzętu przeznaczonego do ich użytku, 

b) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg do kadry opiekuńczej i Kierownika  

c) Otrzymywania wyróżnień. 

2. Uczestnicy mają obowiązek: 

a) Wykonywania poleceń kadry opiekuńczej, 

b) Punktualnego stawiania się na zbiórkach, 

c) Brania czynnego udziału w organizowanych zajęciach, 

d) Zachowania porządku i higieny, 

e) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów  

f) Bezwzględnego posłuszeństwa podczas zajęć ruchowych oraz w czasie poruszania się po mieście 

3. Uczestnikom zabrania się: 

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


a) Samowolnego odłączania się od grupy, do której zostają przypisani 

b) Palenia tytoniu, picia alkoholu oraz zażywania lekarstw bez wiedzy opiekuna, 

c) Niszczenia sprzętu i wyposażenia, 

d) Używania wulgarnych słów i przekleństw. 

4. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika, Rodzic/Opiekun prawny/ może zostać 

obciążony kosztami naprawy szkody. 

Opiekunowie 

1. Opiekun ma prawo: 

a) Zgłaszania wszelkich nieprawidłowości i skarg Kierownikowi  

b) Zgłaszania kierownikowi problemów wychowawczych z Uczestnikami. 

2. Opiekun ma obowiązek: 

a) Zapoznania się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku, 

b) Prowadzenia dziennika zajęć, 

c) Organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia, 

d) Sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych 

czynności opiekuńczych, 

e) Zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom grupy, znajomości przepisów pierwszej pomocy i p. poż, 

f) Współdziałanie i wykonywanie poleceń Kierownika 

h) Po zakończeniu zajęć Opiekun ma obowiązek dostarczyć do Kierownika uzupełniony dziennik zajęć, 

i) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

3. Opiekunowi zabrania się: 

a) Dyskryminowania i poniżania Uczestników, 

b) Podawania Uczestnikom lekarstw. 

 

 

   Katarzyna Kasprzykowska  

Wicedyrektor SP nr 25 w ZSP nr 15 


