
   

REGULAMIN UCZESTNICTWA w PÓŁKOLONIACH w CZP Nr 2 

 - z uwzględnieniem wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 

związku z Covid-19 

I. Zasady ogólne 

1. Zajęcia półkolonijne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. 

2. Uczestnicy półkolonii mają zapewnioną opiekę wychowawców w godzinach 7 – 17.  

3. Uczestnicy półkolonii biorą udział we wszystkich zajęciach ujętych w „Planie półkolonii". 

4. Zajęcia odbywają się na terenie CZP Nr 2 w Łodzi przy ul. Sopockiej 3/5 i w filii CZP na Motodromie, 

przy ul. Parkowej 1. 

5. Wszyscy uczestnicy półkolonii korzystają z przewidzianego wyżywienia. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestnika, natomiast dołoży 

wszelkich starań w celu ich odzyskania. 

7. Organizator nie zaleca przynoszenia przez uczestników półkolonii cennych przedmiotów. 

8. Uczestnicy półkolonii zobowiązani są do przestrzegania zasad bhp i p/poż. 

9. Za dewastowanie i przywłaszczanie mienia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub 

opiekunowie prawni uczestnika (KC Art. 427). 

10. Rodzic/opiekun uczestnika półkolonii może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka/podopiecznego 

do domu. 

11. Rodzic/opiekun uczestnika półkolonii może wyrazić zgodę na odebranie dziecka/podopiecznego przez 

inną osobę udzielając odrębnego, pisemnego upoważnienia. 

II. Organizacja opieki i zajęć w placówce 

1. Do grupy w ciągu dnia, przyporządkowani są ci sami opiekunowie. 

2. W grupie może przebywać do 12 dzieci. Podczas pobytu w placówce obowiązują zasady zachowania 

dystansu społecznego. 

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 

1 dziecko i każdego opiekuna. (Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego 

żywienia, pomocniczych ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, 

higieniczno-sanitarnych - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i 

przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem 

mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących. 

3. Z sal zostały usunięte lub zabezpieczone folią przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 

dezynfekować lub uprać np. dywany, pluszowe zabawki, puzzle, książki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane 

są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

4. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówki zabawek, gier, maskotek itp. 

5. Uczestnicy zajęć nie dotykają odzieży innych uczestników pozostawionych w szatni. Obuwie oraz drobne 

części garderoby powinny być zostawiane w szatni w workach. 

6. Nauczyciele przypisani do grup przebywają z uczestnikami na wyznaczonym dla grupy terenie. 

7. Na wyraźne życzenie opiekuna/nauczyciela podopieczni są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach w 

maseczkach i/lub rękawiczkach ochronnych. 

8. Nie ma możliwości zostawiania na terenie placówki wózków, fotelików samochodowych i innych 

sprzętów przyniesionych z domu. 

9. Plac zabaw na terenie placówki pozostaje do wyłącznej dyspozycji uczestników wypoczynku i jest 

regularnie dezynfekowany. 

10. Zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczestników 

zajęć. 

11. W placówce wyznacza się pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

12. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników. 

13. Placówka zapewnia dostęp do miejsc, w których można umyć ręce mydłem i wodą. 

14. Kadry oraz uczestnicy wypoczynku regularnie i dokładnie myją ręce wodą z mydłem oraz, w miarę 

potrzeby, dezynfekują środkiem do dezynfekcji. 



15. W placówce są umieszczone w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do 

budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. 

16. Dozowniki są regularnie napełniane. 

17. Kontakt stron odbywa się drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

III. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na rodzicach 

1. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wydzielonej. 

2. Ograniczają swój pobyt na terenie placówki do niezbędnego minimum. 

3. Przyprowadzają (lub przysyłają) do placówki dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących jakąkolwiek 

chorobę. 

4. W przypadku młodszych uczestników, przyprowadzają i odbierają dziecko osobiście, w przypadkach 

uzasadnionych, może to uczynić osoba przez nich pisemnie upoważniona. W czasie obowiązującego 

regulaminu, nie dopuszcza się przyprowadzania i odbioru przez jedną osobę dzieci przebywających w 

różnych grupach. Przyprowadzają/odbierają dziecko do/z wyłącznie osoby zdrowe. 

5. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu oraz w czasie pobytu w placówce w 

przypadku wystąpienia niepokojących objawów. 

6. Wyrażają zgodę na osobisty pomiar temperatury jeśli zamierzają wejść do części wspólnej obiektu. W 

wypadku temperatury wyższej niż 37,0 stopni Celsjusza zarówno rodzic jak i przebywający pod jego 

opieką uczestnik nie zostaje przyjęty do placówki. 

7. W obecności oczekującego przy wejściu rodzica następuje pomiar temperatury u przyprowadzanego 

uczestnika. W wypadku temperatury wyższej niż 37,0 stopni Celsjusza uczestnik nie zostaje przyjęty do 

placówki. 

8. Przyprowadzając/odbierając dzieci do/z  rodzice są obowiązani zachować dystans społeczny min. 2 metry 

w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców. 

9. Niezwłocznie informują Dyrektora w sytuacji objęcia rodziny kwarantanną/izolacją. 

10. Nie posyłają uczestnika do placówki jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

Dziecko pozostaje wraz z domownikami w domu oraz stosuje się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

11. Nie pozwalają uczestnikowi zajęć na zabieranie do Centrum niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, 

jedzenia i napojów. W przypadku zajęć ruchowych i sportowych dopuszcza się przynoszenie napojów w 

oznakowanych butelkach, bidonach lub innych pojemnikach.   

12. Regularnie przypominają uczestnikom o podstawowych zasadach higieny. Podkreślają, że powinni oni 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 

13. Uczulają dziecko na reagowanie na polecenia, nakazy i zakazy nauczyciela wynikające ze stosowania 

reżimu sanitarnego. 

14. Rodzice mogą się kontaktować z nauczycielami pełniącymi opiekę w danym dniu wyłącznie 

telefonicznie. 

15. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

16. Po odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren Centrum. 

Zapoznałem/am się i akceptuję w/w regulamin 

…………………………………………………… 

                                                                                                     (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 
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