Procedury dotyczące organizacji półkolonii
w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje ogólne
1. Półkolonie organizowane są zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla organizatorów
półkolonii w szkołach podstawowych.
2. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców
dzieci oraz zgłoszeniu udziału dziecka do dnia 18.12.2020 r. do sekretariatu szkoły.
3. Półkolonie organizowane są w dniach 11 - 15.01.2021 w godz. 9:00 – 14:00.
4. Półkolonie skierowane są do uczniów z kl. I – IV Szkoły Podstawowej z podziałem na
grupy maksymalnie dwunastoosobowe (grupa I – uczniowie kl. I – II, grupa II –
uczniowie kl. III – IV).
5. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie
internetowej Zespołu Szkół.
6. Dla uczestników półkolonii przewidziane są zajęcia sportowe, plastyczne, muzycznoruchowe, kulinarne, chemiczne, językowe, gry i zabawy, seanse filmowe, konkursy z
nagrodami, spacery i inne.
7. Warunkiem uczestnictwa dziecka w półkoloniach jest uiszczenie opłaty oraz
zapoznanie się rodzica i dziecka z wytycznymi dotyczącymi warunków udziału i
zasadami obowiązującymi podczas półkolonii na terenie szkoły potwierdzone na
podstawie pisemnego oświadczenia rodzica dostępnego na stronie internetowej
szkoły.
8. Koszt udziału dziecka w półkoloniach wynosi 100 zł. Opłatę należy uiścić w
sekretariacie szkoły do dnia 08.01.2021 r. (piątek) do godz. 12:00.
9. Placówka nie organizuje dojazdu dzieci na półkolonie.
Organizacja zajęć w ramach półkolonii
w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
1. Na teren jednostki oświaty nie mają wstępu osoby, których obecność nie jest
konieczna do organizacji półkolonii. W przypadku przebywania w placówce osób z
zewnątrz obowiązkowe jest zachowanie wszelkich środków ostrożności związanych z
zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.
2. Ogranicza się kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi
uczestniczącymi w półkoloniach od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te
zajęcia.
3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci
kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
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4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały
kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o
zakażenie.
5. Przed przyjściem/przyjazdem dziecka do placówki, w razie stwierdzenia u dziecka
niepokojących objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej (w
szczególności temperatura powyżej 38˚C, kaszel, duszności), wskazane jest
pozostanie w domu i skorzystanie z teleporady medycznej. Do podmiotu może
uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe.
6. Rodzic/Opiekun wyraża pisemną zgodę na mierzenie temperatury (dokument
dostępny na stronie internetowej szkoły) u dziecka w przypadku stwierdzenia przez
nauczyciela pojawienia się objawów chorobowych.
7. Rodzic zaopatruje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w
przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
8. Jeśli rodzice lub opiekunowie przyprowadzają/odbierają dziecko do/ze szkoły mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
9. Dzieci wchodzą do placówki poprzez wejście do szatni szkolnej.
10. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły (szatni) z
zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego
rodzica z dzieckiem, przy czyn należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków
ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
11. Uczniowie mogą być przyprowadzani/odbierani do/ze szkoły przez osoby zdrowe.
12. Przed wejściem do placówki każda osoba zobowiązana jest do dezynfekowania rąk.
13. Okrycia wierzchnie oraz obuwie dzieci zostawiają w szatni w boksach na stałe
przypisanych do danych klas. Odzież oraz obuwie umieszczają na wieszakach
zachowując wyznaczone odległości.
14. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych
przedmiotów lub zabawek. Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory oraz
podręczniki. Nauczyciele prowadzący zajęcia pilnują, aby uczniowie nie pożyczali od
sobie przyborów i innych przedmiotów.
15. Zajęcia odbywają się w formie zajęć grupowych, w wyznaczonych, przypisanych do
każdej grupy i specjalnie przygotowanych do tego salach tak, aby dzieci z różnych
grup nie stykały się ze sobą.
16. W każdej sali podczas zajęć może przebywać do 12 uczniów.
17. Na każdą osobę przeznaczona zostaje powierzchnia nie mniejsza niż 4𝑚2 .
18. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, zostają usunięte przedmioty i sprzęty,
których nie można skutecznie umyć, uprać, dezynfekować.
19. Nauczyciele prowadzący zajęcia są zobligowani do przestrzegania i promowania
zasad higieny (w szczególności: higieny rąk, higieny dróg oddechowych, stosowania
środków ochrony osobistej, w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa oraz
informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w
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sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, jak również o ryzyku
nieprzestrzegania zasad higieny oraz wskazówek GIS w powyższym zakresie).
20. Nauczyciele są zobligowani do dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu
społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
21. Podczas zajęć obowiązuje zakaz korzystania z telefonów.
22. Dowóz/odbiór dzieci na/z zajęcia zapewniają rodzice/opiekunowie.
Higiena, czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
1. Dyrektor przeprowadza spotkanie z pracownikami jednostki oświatowej, podczas
którego obliguje wszystkich do przestrzegania profilaktyki zdrowotnej ich samych
oraz osób z najbliższego otoczenia i zapoznaje z obowiązującymi wytycznymi oraz
procedurami dotyczącymi organizacji półkolonii w placówce.
2. Pracodawca zapewnia środki ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki,
fartuchy w razie potrzeby) pracownikom, zaś przy wejściu i w każdym pomieszczeniu
wspólnego użytku środki do dezynfekcji oraz instrukcje prawidłowego ich stosowania.
3. Przed wejściem do jednostki oświatowej należy obowiązkowo dokonać dezynfekcji
rąk zarówno przez dzieci jak i osoby dorosłe.
4. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie je preparatami na
bazie alkoholu (min.60%).
5. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są regularnie wietrzone (przynajmniej
raz na godzinę) i dezynfekowane (w szczególności przed i po zakończeniu zajęć). Nie
zaleca się używania klimatyzacji.
6. Dezynfekcja powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć w
szczególności uwzględnia: czyszczenie klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów,
oparć krzeseł, biurek i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł.
7. Wprowadza się regularne mycie lub dezynfekowanie biurek, stołów, klamek,
włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody
i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (po każdych zajęciach i przy zmianie grupy
uczestników).
8. Sprzęt sportowy oraz inne przedmioty używane podczas zajęć są regularnie
czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
9. W placówce prowadzony jest codzienny monitoring prac porządkowych.
10. W placówce zostają wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy
dozownikach z płynem do dezynfekcji – dezynfekcji rąk.
Gastronomia, wydawanie posiłków, spożywanie posiłków
w Zespole Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku
1. W placówce rezygnuje się z dostępu uczniów do źródełka wody pitnej. Dzieciom
zapewnia się dostęp do wody pitnej w stołówce szkolnej pod nadzorem opiekuna.
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Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.
Zapewnia się bezpieczne korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej.
Dzieci przed posiłkiem obowiązkowo muszą umyć ręce wodą z mydłem.
Spożywanie posiłków odbywa się z podziałem na poszczególne grupy (tak jak podczas
zajęć) i z zachowaniem dystansu: grupa I – godz.11:30, grupa II – godz.11:50.
6. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w szkole, obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia
zbiorowego, wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników, na mocy których personel kuchenny zobowiązany
jest do: zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy, stosowania środków
ochrony osobistej, utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, mycia w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze minimum 60℃ lub wyparzania wielorazowych naczyń
i sztućców.
7. Po każdej grupie następuje czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
8. Naczynia i sztućce po posiłku muszą być myte i dezynfekowane termicznie przy
wykorzystaniu zmywarki gastronomicznej z funkcją wyparzania w temp. powyżej
60℃; zmywarka musi być sprawna technicznie oraz systematycznie odkamieniana.
9. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem
opiekującym się dziećmi.
10. Personelowi kuchennemu zostaje zapewniona właściwa do potrzeb ilość środków
ochrony osobistej typu maseczki lub przyłbice, rękawice ochronne wykonane z
materiałów posiadających dopuszczenie do kontaktu z żywnością, dodatkowa
odzież robocza oraz dodatkowe środki do dezynfekcji rąk.
11. W miarę możliwości pracownicy powinni zachować między sobą dystans społeczny,
wynoszący minimum 1,5 m.
12. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na bloku żywieniowym osób
postronnych.
13. Zabronione jest wnoszenie na stanowiska związane z obróbką żywności
jakichkolwiek rzeczy osobistych typu torebka, telefon komórkowy czy jedzenie.
Postępowanie na wypadek wystąpienia podejrzenia zarażenia
bądź zachorowania na COVID-19 u pracownika
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych (m.in. gorączka,
suchy kaszel, zmęczenie, ból gardła, trudności z oddychaniem, biegunka) u
pracowników nie powinni oni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i
skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 112 i
poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie należy powiadomić
też niezwłocznie dyrektora placówki.
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2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie
odsuwa się go od pracy, kontaktu z dziećmi oraz osobami dorosłymi i kieruje się taką
osobę do pomieszczenia – izolatki.
3. Dyrektor powiadamia o fakcie wystąpienia objawów chorobowych organ prowadzący
oraz właściwą miejscową powiatową stację sanitarno- epidemiologiczną i stosuje się
ściśle do wydawanych instrukcji i zaleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
5. Dyrektor placówki zobowiązany jest do ustalenia listy osób przebywających w tym
samym czasie w części/częściach jednostki oświatowej, w których przebywała osoba
podejrzana.
6. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
7. W razie zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy wdrożyć
dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
8. W przypadku, gdy pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby
zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii , dyrektor
placówki w porozumieniu z właściwym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym może
podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji
pomieszczeń i przedmiotów.
9. W placówce zostają udostępnione w określonym miejscu potrzebne numerów
telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Postępowanie w przypadku podejrzenia u dziecka
zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
1. W przypadku pojawienia się u dziecka objawów choroby zakaźnej należy
odizolować je od osób zdrowych umieszczając w przygotowanej izolatce oraz
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z
półkolonii.
2. Dziecko pozostanie w izolatce pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora.
3. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska,
rękawiczki, przyłbica) i zachowania dystansu społecznego. We wspomnianej izolatce,
w tym czasie nie może przebywać żadna inna osoba.
4. O zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Siemiatyczach tel. 85 656 04 36, oraz organ prowadzący Urząd
Gminy w Mielniku tel. 85 656 58 61.
5. Po przyjeździe rodziców/prawnych opiekunów dziecko pozostaje pod ich opieką.
Dalsze działania podejmuje dyrektor placówki w porozumieniu z Sanepidem,
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organem prowadzącym i o podjętych decyzjach niezwłocznie informuje
rodziców/prawnych opiekunów i personel placówki.
Dodatkowo zaleca się:
Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia
dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a
także obowiązujących przepisów prawa.
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