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PROCEDURA 

organizacji zajęć w Feryjnej Placówce Edukacyjnej SP353 im. „Wielkich Odkrywców” w 

Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” od dnia 4 stycznia 2021 r. do 15 stycznia 2021r. 

I.Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji opieki i zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 

biorącym udział w zajęciach oraz pracownikom FPE w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w 

Mieście”, w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

II.Zakres procedury 

Procedura jest stosowana w Feryjnej Placówce Edukacyjnej SP353 im. „Wielkich Odkrywców” w 

Warszawie zwanej dalej FPE SP353 w czasie trwania Akcji Zima w Mieście 2021.   

III.Za wdrożenie procedury odpowiedzialny jest organizator wypoczynku.  

IV.Postanowienia szczegółowe 

1. W FPE SP353 grupa uczestników wypoczynku liczy do 12 osób.  

2. Regulamin zajęć i wymagania związane z zapobieganiem transmisji COVID-19 są przekazywane 

rodzicom przed rozpoczęciem zajęć. Dzieci, których rodzice nie zaakceptują regulaminu nie 

mogą być przyjmowane na zajęcia.  

3. W FPE SP353 przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględniany jest rodzaj 

niepełnosprawności uczniów. 

4. Do FPE SP353 może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. 

5. Nie wolno przyprowadzać ucznia do FPE SP353 jeżeli jego domownicy przebywają w izolacji w 

warunkach domowych lub w izolacji. 

6. W miarę możliwości uczestnicy powinni być odprowadzani i odbierani  

przez tę samą, zdrową osobę dorosłą, która nie może być na kwarantannie albo w izolacji. 

7. Osoba przyprowadzająca i odbierająca uczestnika nie może mieć objawów sugerujących 

infekcję (m.in. gorączka, kaszel, duszność, wysypka, biegunka, osłabienie, bóle mięśniowe itp.) 

oraz zobowiązana jest do przestrzegania w przestrzeni wspólnej FPE SP353 wszelkich środków 

ostrożności, tj. m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych 

i zachowania 1,5-metrowego dystansu od innych osób w szkole. 

8. Osoba przyprowadzająca i odbierająca uczestnika powinna ograniczyć czas przebywania w 

przestrzeni wspólnej na terenie FPE SP353 do niezbędnego minimum. Osoba ta obowiązana 

jest opuścić FPE SP353 bez zbędnej zwłoki. 

9. W przestrzeni wspólnej może przebywać 1 rodzic z dzieckiem lub kilkoro rodziców w odstępie 

od siebie co najmniej 1,5 m od innych osób.   

10. Rodzice/opiekunowie prawni udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer 

telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację. 

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru 

dziecka z półkolonii, jeśli u dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności 

temperatura powyżej 38oC, kaszel, duszności). 

12. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko 

choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie 
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zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje 

o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji z 

lekarzem prowadzącym. 

13. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa 

i ust. 

14. Jedna grupa półkolonii przebywa w jednej sali, przy czym minimalna przestrzeń do zajęć dla 

uczestników w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 osobę (uczestników i nauczycieli).  

15. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), 

wykorzystywane podczas zajęć, są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane. 

16. Uczestnik nie powinien przynosić z domu żadnych przedmiotów. 

17. W jak największym zakresie czasowym, z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, grupy 

korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy 

zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. Podczas zajęć w salach, w których 

przebywają dzieci, o ile to możliwe i bezpieczne, pozostawić otwarte okna lub regularnie 

wietrzyć sale, nie rzadziej niż co godzinę.  

18. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem 

detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed 

używaniem. 

19. Wychowawcy dobierają taki rodzaj aktywności, który nie zwiększa ryzyka przenoszenia 

zarazków drogą kropelkową. 

20. W FPE SP353 zapewniona jest w miejscu realizacji zajęć, odpowiednia liczba dozowników z 

płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla uczestników, w szczególności przy wejściu do 

budynku, przed salą do spożywania posiłków oraz przy wejściu/wyjściu z toalet. 

21. Program wypoczynku realizowany jest w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w 

miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. 

22. Nie organizuje się żadnych imprez okolicznościowych. 

23. Ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć. Każda grupa ma przypisaną oddzielną szatnię. 

24. Uczestnicy, nauczyciele oraz pracownicy FPE SP353, szczególnie po przyjściu do placówki, 

przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, lub 

przynajmniej co 2 h, myją ręce wodą z mydłem przez 30 sekund.  

25. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, 

włączników.  

26. Zapewnia się bieżące sprzątanie i dezynfekcję toalet. Toalety wyposażone są w płynne mydło, 

płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe papierowe. W toaletach wywieszone są 

instrukcje dot. mycia i dezynfekcji rąk. 
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27. Nauczyciele i inni pracownicy FPE SP353 zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej 

przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m. 

28. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi ograniczają kontakty z 

uczestnikami oraz nauczycielami. 

29. Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 

należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

30. W FPE SP353 zapewnia się możliwość konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub 

lekarzem. 

31. Przed wejściem do FPE SP353, umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz 

umieszcza się informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez 

wszystkie osoby wchodzące do placówki. 

32. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

33. Pracownikom FPE SP353 zapewnia się zaopatrzenie w indywidualne środki ochrony osobistej 

– jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

34. Źródełka i fontanny wody pitnej są wyłączone. Uczestnicy korzystają z napojów przyniesionych 

z domu lub z dystrybutorów znajdujących się na terenie szkoły.  

35. Przy organizacji żywienia w FPE SP353 (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych 

wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, 

dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia 

pracowników, w miarę możliwości odległości stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki 

ochrony osobistej, płyny myjąco-dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. 

Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk 

pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. 

36. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach z zachowaniem dystansu. 

37. Myje się lub dezynfekuje blaty stołów i poręcze krzeseł po każdorazowym spożyciu posiłku 

przez grupę. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. 

38. Możliwe jest spożywanie posiłków w sali, gdzie dana grupa stale przebywa. 

39. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w 

pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

40. Dzieci nie częstują się wzajemnie przyniesionymi posiłkami i napojami prywatnymi. 

 


