
Regulamin akcji „Lato w mieście” 

w Szkole Podstawowej nr 341 

prowadzonej w czasie zagrożenia epidemiologicznego 

opracowany na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz 

 

1. W FPE obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 
oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego 
Inspektora Sanitarnego. 

2. W zajęciach może brać udział wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

3. Dzieci są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 
dziecka  
na zajęcia. 

5. Rodzice przekazują informacje o stanie zdrowia dziecka, o jego problemach rozwojowych, 

stanie emocjonalnym, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jego i innych. 

6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować 
dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów  i ich 
rodziców wynoszący  min. 2 m. 

7. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem 
zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, 
przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. 
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

8. Dzieci wchodzą tylko wyznaczonym  wejściem i poruszają się zgodnie z przyjętymi 
zasadami umieszczonymi w widocznym miejscu i przedstawionymi przez wychowawców. 

9. Personel szkoły czuwa nad ilością osób przebywającą w obszarach wspólnych, aby 
zapewnić wymaganą izolację. Uczestnicy akcji i ich opiekunowie zobowiązani są do 
respektowania obowiązujących  zasad i zaleceń pracowników szkoły. 

10. O sposobie odbierania dziecka opiekunowie zostaną poinformowani w odrębnej 

wiadomości. 

 

11. Dzieci odbierane są przez osoby pełnoletnie – rodziców/opiekunów lub osoby 

upoważnione  

do odbioru  przez rodziców/opiekunów. Jeżeli dziecko ma być odebrane przez osobę inną  

niż wymienione w karcie kwalifikacyjnej, konieczne jest pisemne upoważnienie 

dostarczone do wychowawcy. 

 

12. Jeśli rodzice/opiekunowie zdecydują, że dziecko może wracać samodzielnie lub pod 

opieką osoby niepełnoletniej wówczas przejmują całkowitą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka podczas drogi i podpisują stosowne oświadczenie oraz podają 

godzinę, o której dziecko może opuścić placówkę. 

 

13. Organizator zapewnia opiekę wychowawców, pielęgniarki, wyżywienie (2 posiłki dziennie)  

oraz zajęcia  na terenie placówki w godz. 7.30 – 17.00 

 



14. Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na 

wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za 

posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie. 

 

15. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka do placówki 

najpóźniej do godz. 8.30 i odbioru do godziny 17.00. Nieprzestrzeganie godzin odbioru 

jest traktowane jako nieprzestrzeganie regulaminu i może skutkować wykreśleniem 

dziecka z listy uczestników Akcji. 

 

16. W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 

września 2020 r., po spełnieniu następujących warunków: 

 Nieobecność dziecka na akcji „Lato w mieście 2020”, pod kontem żywienia  

należy koniecznie zgłosić do ajenta firmy ,,Szwajcarka” najpóźniej do godz. 

14:00 dnia  poprzedzającego nieobecność dziecka drogą mailową: 

sp341@szwajcarka.net lub telefoniczne 517 – 422 - 251 

 Rezygnację z turnusu należy zgłosić najpóźniej w ostatnim dniu roboczym 

poprzedzającym  rozpoczęcie danego turnusu koordynatorowi akcji w SP 341 

telefonicznie: 508-876-659 lub mailowo: latowmiescie.sp341@gmail.com 

 w dni wolne od pracy zgłoszenia nieobecności uczestnika w FPE, odbywają się 

wyłącznie za pośrednictwem e-maila lub sms-a, najpóźniej do godziny 14.00 dnia 

poprzedzającego jego nieobecność. 

 

17. Zwrot opłat za wyżywienie uzgadniany jest z ajentem, tel. 517 – 422 - 251 

 

18. Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z 
rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat. 
 
 

19. O rezygnacji z uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2020 rodzice/opiekunowie prawni 
kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym 
mailowej. 
 

20. Dwudniowa niezgłoszona nieobecność uczestnika w FPE jest rozumiana jako rezygnacja z 

uczestnictwa w Akcji „Lato w Mieście” 2020. 

21. Przed wejściem na teren szkoły dziecko ma mierzoną temperaturę przez wyznaczoną 
osobę 

22. Dziecko niezwłocznie po wejściu do szkoły dokładnie myje ręce i przechodzi do 
wyznaczonej sali 

23. Podczas zajęć obowiązuje Ramowy Plan Dnia dostosowywany przez nauczyciela do 
potrzeb grupy. 

24. Dzieci wykonują polecenia wychowawców, biorą udział w prowadzonych zajęciach 

25. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, np. 
zabawek, gier, telefonu. 

26. Rodzice wyposażają dzieci w niezbędne „akcesoria” w zależności od pogody i 

przewidywanych zajęć – buty na zmianę umieszczone w worku, nakrycie głowy, plecak, 

maseczki, chustki lub inne materiały zakrywające usta i nos, rękawiczki 

27. Rodzic zobowiązany jest wyposażyć dziecko w wystarczającą ilość napoju. 

28.  Jedzenie, które przynosi dziecko powinno być właściwie zabezpieczone 

29. Grupa uczestników wypoczynku powinna liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. 
roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia) pod opieką stałych wychowawców. 
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30. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. 

31. O potrzebie opuszczenia sali, np. skorzystanie z toalety dziecko informuje nauczyciela i 
wychodzi jeśli na korytarzu szkoły i w toalecie nie ma dzieci z innej grupy. 

32. W sali, w której przebywa grupa, mogą być przedmioty i sprzęty, które można skutecznie 
umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 
wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

33. Sale należy jak najczęściej wietrzyć. 

34. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  
(1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

35. Podczas zabawy uczniowie zachowują właściwy dystans, podporządkowują się 
zaleceniom i prośbom wychowawcy 

36. Dzieci nie mogą wymieniać się przyborami, materiałami plastycznymi, itp. między sobą. 

37. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach 
używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

38. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Na boisku mogą 
przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans 

39. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony  
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 
zabezpieczyć go przed używaniem. 

40. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy dziećmi. 

41. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc 
publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. 

42. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować  je w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości 
od innych osób   i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania 
ucznia ze szkoły. 

43. Jeżeli dziecko sprawia szczególne problemy wychowawcze, nie stosuje się do wytycznych 

i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co 

najmniej 2 m) i przestrzegania wzmożonych zasad higieny, jego zachowanie zagraża 

bezpieczeństwu jego lub innych uczestników zajęć rodzice są zobowiązani do 

niezwłocznego odbioru dziecka z placówki. 

44. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub 
założenia rękawiczek ochronnych, zakrycia ust i nosa oraz nie przekraczania 
obowiązujących stref przebywania. 

45. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, 
szczególnie  
 po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po 
skorzystaniu 
z toalety. 

46. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne. Posiłki przyniesione z domu dzieci spożywają 
w salach w czasie wyznaczonym przez nauczyciela, przy stolikach, po uprzednim umyciu 
rąk. Obiad będzie wydawany w stołówce szkolnej z zachowaniem zasady zmianowości.  Po 
każdej grupie będą czyszczone blaty stołów  i poręcze krzeseł. Wielorazowe naczynia i 
sztućce będą myte  z dodatkiem detergentu i wyparzane 


