
Regulamin akcji „Lato w mieście 2020” 
Szkoła Podstawowa w Głoskowie 

 
1. Uczestnicy akcji „Lato w mieście” pozostają pod stałą opieką wychowawców od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00 w terminie 29.06 – 31.07.2020r. 

2. Warunki uczestniczenia ucznia w akcji:  

- złożenie prawidłowo wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika,  

- uiszczenie opłaty za wyżywienie dziecka w szkole (w podanym terminie).  

3. Wpłat należy dokonywać na konto obiadowe, informacje o terminie wpłaty zostaną 
podane. Nie ma możliwości zwrotu za wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka 
zgłoszonej w trakcie trwania akcji. 
4. Rodzice/opiekunowie prawni składają kartę dotyczącą zgłoszenia udziału dziecka w akcji do 
sekretariatu najpóźniej w dniu rozpoczęcia akcji dla dziecka.  

5. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie. Zbiórka od 8.00 do 8.45.  

6. Z uwagi na stan pandemii w szkole obowiązuje szczególne warunki w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny opisane poniżej – ZASADY ORGANIZACJI. 

7. Szkoła zapewnia odpłatny posiłek w formie śniadania i obiadu, jednak z uwagi na czas 
trwania zajęć dzieci powinny mieć ponadto odpowiedni zapas jedzenia i picia (wedle uznania 
i potrzeb dziecka).  

8. Pozostawienie dzieci w placówce oznacza wyrażenie zgody na realizację programu zajęć 
przygotowanego przez organizatorów. Program jest określony w sposób ramowy i przybliżony. 
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian.  

9. Uczniowie nie mogą opuszczać placówki ani oddalać się bez zgody opiekunów.  

10. Dzieci powinny być odbierane z placówki punktualnie przez osoby wskazane w karcie 
kwalifikacyjnej dziecka lub wracają samodzielnie, jeśli taka informacja jest podana w w/w 
karcie.  

11. Dzieci przychodzą na zajęcia w wygodnym stroju do zabawy, stosownym do pogody; 
obowiązkowo przynoszą obuwie zamienne.  

12. Dzień przed ewentualną wycieczką uczestnicy otrzymują zostaną poinformowani                                  
o wyjeździe i ewentualnym spisie rzeczy, które muszą ze sobą zabrać.  

13. Zgoda na każdą wycieczkę jest umieszczona w karcie kwalifikacyjnej. Brak podpisu rodzica 
w miejscu dot. zgody na wyjazd uniemożliwia dziecku udział w wycieczce.  

14. Wszelkie dane osobowe pozostają do wiadomości organizatorów.  

15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe 
oraz rzeczy pozostawione przez uczestnika podczas pobytu i w środkach transportu.  

16. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego 
zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie 
zachowanie może być powodem wykluczenia ucznia z udziału w zajęciach.  

17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika akcji odpowiedzialność ponoszą rodzice/ 
opiekunowie prawni.  

18. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno 
podczas zajęć jak i wycieczek i wyjść. 
19. Uczestnicy akcji mogą na własną odpowiedzialność posiadać telefony komórkowe czy 
mp3, ale korzystanie z nich jest dozwolone tylko za zgodą i wiedzą nauczyciela oraz                                       
w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. 
20. W szkole obowiązują Procedury bezpieczeństwa na czas stanu epidemii. 
 



 
ZASADY ORGANIZACJI AKCJI LATO W MIEŚCIE 

1. Grupa zajmować będzie tylko wskazaną salę oraz korzystać ze wskazanej łazienki.  

2. Z sal zostaną usunięte wszelkie przedmioty, których nie można zdezynfekować – klocki, 

pluszaki, zabawki, dywan, wybrane materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne itp. 

3. Rodzic oddający pod opiekę dziecko ZOBOWIĄZANY jest: 

- wchodzić do szkoły TYLKO do szatni, uprzednio zdezynfekować ręce i dopilnować dziecko, by 

uczyniło to samo; 

- posiadać maseczkę na twarzy; 

- wyposażyć dziecko w maseczkę i rękawiczki w odpowiedniej ilości na czas planowanego 

pobytu dziecka w oddziale, jeśli uważa to za właściwe; 

- odbiór dziecka po wejściu do szkoły zgłosić p. woźnej; 

- odbierać dziecko punktualnie; 

- NIE WCHODZIĆ DO INNYCH CZĘŚCI SZKOŁY, POZA WEJŚCIEM I SZATNIĄ – tu oczekiwać na 

przyjście dziecka z sali; 

- wyposażyć dziecko w odpowiednią ilość jedzenia i picia; 

- być dostępnym pod wskazanym numerem telefonu celem szybkiego kontaktu; 

- zapoznać dziecko z zasadami higieny w czasie stanu epidemii, zakazie zbliżania się do innych 

dzieci i pracowników na odległość 1,5 m, zapoznać z zasadami pobytu dziecka w szkole                              

w szczególnych warunkach; 

- przestrzegać ustalonych zasad pod rygorem odpowiedzialności cywilnej. 

4. Dziecko nie może posiadać ze sobą swoich zabawek. 

5. Dziecko mieszkające w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub izolacji w 

warunkach domowych nie może korzystać z zajęć. 

6. Na wejściu do szkoły dziecko będzie miało mierzoną temperaturę (zgoda na karcie 

kwalifikacyjnej). Wskazanie powyżej 37 stopni jest podstawą do nie przyjęcia dziecka w danym 

dniu. Mierzenia temperatury będzie dokonywał wskazany pracownik szkoły. Bez zmierzonej 

temperatury dziecko nie może przejść z szatni do sali.  

7. Do szkoły nie przyprowadzamy dzieci chorych, z katarem, wysypką i innymi objawami 

chorobowymi. 

8. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka w trakcie pobytu, dziecko 

zostanie odizolowane od grupy, a rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odbioru 

dziecka. W razie niepokojących objawów nauczyciel ma obowiązek powiadomić pogotowie 

ratunkowe i/lub służby sanitarne. 

9. Sale, hala i plac zabaw będą dezynfekowane przed i po wyjściu grupy oraz w trakcie jej 

pobytu zgodnie z odrębnymi procedurami. Środki do dezynfekcji nie stanowią 

niebezpieczeństwa dla zdrowia dzieci i pracowników. 

10. W przypadku wystąpienia zakażenia koronawirusem szkoła zostanie natychmiastowo 

zamknięta na okres wskazany przez służby sanitarne dla dzieci i pracowników. 

11. Jeśli dziecko miało kontakt z osobami przebywającymi na kwarantannie nie może zostać 

przyjęte na zajęcia. Zatajenie powyższego faktu naraża na niebezpieczeństwo inne dzieci                              

i pracowników, co za skutkuje zgłoszeniem do odpowiednich organów. 

12. Wyżywienie będzie prowadzone na stołówce szkolnej przy zachowaniu szczególnych 

środków ostrożności. Śniadania i obiady będą wydawane według odrębnych procedur. 

Pracownicy szkoły będą wyposażeni w środki ochronne. 



13. Szkoła nie daje gwarancji, iż na jej terenie nie dojdzie do zarażenia koronawirusem, mimo 

posiadanych procedur bezpieczeństwa.  

 
 
 
 


