
    W związku z  możliwością zorganizowania dla uczniów letniego wypoczynku, 

pod warunkiem dostosowania się do wytycznych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, informujemy, że w dniach 

29.06.- 10.07.2020 na terenie placówki organizowane będą półkolonie - LATO 

W MIEŚCIE.   Ponadto informujemy, że  zgodnie z zaleceniem GIS i MEN 

nadal obowiązywać będzie reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy. 

Maksymalna ilość uczestników półkolonii - 20 osób (dwa zespoły po 10 osób).  

 
 

REGULAMIN  PÓŁKOLONII 

LATO W MIEŚCIE  2020 

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH STOWARZYSZENIA HANDICAP  

 

1. Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie zdrowi uczniowie Zespołu Szkół 

Specjalnych Stowarzyszenia Handicap.  

2. Akces uczestnictwa w półkoloniach należy zgłosić telefonicznie, do dnia 19.06.2020 r. 

w godzinach 10.00-14.00 

3. Pierwszeństwo do uczestnictwa w półkoloniach mają dzieci rodziców pracujących 

zawodowo. W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc,  przyjmowani będą 

pozostali uczniowie. Decyzję o udziale ucznia w półkolonii podejmuje dyrektor 

szkoły  po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka. 

4. Warunkiem uczestnictwa ucznia w półkoloniach jest podpisanie i dostarczenie przez 

rodziców oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. 

5. Podczas półkolonii zapewniona jest opieka w godzinach od godz. 8.00 do godz.16.00. 

6. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. 

7. Dzieci są odbierane ze szkoły wyłącznie przez osoby upoważnione. 

8. Każdorazowo przed przyjęciem ucznia do placówki prowadzony będzie pomiar 

temperatury. Za graniczną, dopuszczalną temperaturę ustala się 37,0 C.  

9. W trakcie półkolonii zapewniona będzie opieka pielęgniarska. 

10. Podczas półkolonii planowana  jest przerwa na drugie śniadanie (przyniesione przez 

uczniów), oraz obiad, który zapewni firma cateringowa w naczyniach jednorazowych. 

11. W związku z  koniecznością  zachowania maksymalnego reżimu sanitarnego 

uczestnicy półkolonii podzieleni będą na 2 zespoły 10 osobowe, które w 

wyznaczonych pomieszczeniach, na poszczególnych kondygnacjach szkoły, 

uczestniczyć będą w zaplanowanych zajęciach wg. harmonogramu. 

12. Wszystkie pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia, wyposażone będą  w 

środki dezynfekujące przeznaczone do dezynfekcji rąk i powierzchni.   

13. Podczas półkolonii na terenie szkoły wyznaczone będzie 

pomieszczenie  przeznaczone  na izolatorium. Pomieszczenie to wyposażone będzie w 

niezbędne środki ochrony osobistej.  

14. Po zakończeniu zajęć rodzic lub opiekun prawny odbierający ucznia informuje 

domofonem o przybyciu po dziecko, osoba pełniąca dyżur  nadzoruje ubieranie się  

ucznia w szatni, a następnie przekazuje je osobie odbierającej. Ze względu na 

konieczność zachowania reżimu sanitarnego, rodzice nie wchodzą na teren szkoły. 

15. Każdorazowo po zakończeniu zajęć przeprowadzane będzie gruntowne sprzątanie i 

dezynfekcja pomieszczeń, w których przebywali uczniowie oraz osoby prowadzące 

zajęcia.   


