
Regulamin funkcjonowania półkolonii  organizowanej  
w Szkole Podstawowej nr 9  im. Wincentego Pola 

w czasie pandemii COVID-19 

31. 01. 2022 – 11. 02. 2022 r. 

I Organizator 

1. Organizatorem półkolonii jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola we Wrocławiu. 
2. Organizator zapewnia realizację programu i bezpieczeństwo uczestnikom półkolonii zgodnie 

z aktualnymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i 
młodzieży. 

II Uczestnicy półkolonii 

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

2. Uczestnicy zapoznają się z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków udziału 
i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły. 

III Rodzie/prawni opiekunowie uczestników półkolonii 

1. Rodzice/prawni opiekunowie zapoznali się wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący 
warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer 
telefonu lub inny kontakt umożliwiający szubką komunikację. 

3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się 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). 

4. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły powinni być 
zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek poinformować organizatora o chorobie przewlekłej 
swojego dziecka mogącej 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. Rodzice/prawni opiekunowie mają zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną 
osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej, w tym w środkach komunikacji 
miejskiej (MPK) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

7. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w przestrzeni wspólnej szkoły za wyjątkiem  
rodziców/ prawnych opiekunów dzieci posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. zakrywanie ust i nosa przy 
pomocy maseczki, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie 
tylko osób zdrowych).  

Zapoznałem/am się i przyjmuję do stosowania. 
 
 

 .................................................  
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


