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1. Wypoczynek letni „Szkoła na wesoło” organizowany jest wyłącznie dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 47 w dwóch terminach: 17-21.08.2020 oraz 24-28.08.2020. 

2. Wypoczynek letni orgaznizowany jest dla dwóch grup wiekowych: uczniowie klas                
I-III oraz uczniowie klas IV-VIII. 

3. Na wypoczynek letni zostaną zakwalifikowani w pierwszej kolejności uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Katowicach, których oboje rodzice lub 
rodzic samotnie wychowujący dziecko, pracują zawodowo. 

 17-21.08.2020 1 grupa (klasy I-III) 1 grupa (klasy IV-VIII) 

 24-28.08.2020 1 grupa (klasy I-III) 1 grupa (klasy IV-VIII) 
4. Rekrutacji uczniów do udziału w wypoczynku letnim dokonuje Komisja powołana 

przez Dyrektora. 
5. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół uwzględniający wykaz uczniów 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w wypoczynku letnim oraz listę rezerwową. 
6. Z wypoczynku może korzystać tylko dziecko zdrowe  bez  objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej. Mogą to być dzieci, które nie zamieszkiwały z osobą przebywającą 
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed 
rozpoczęciem wypoczynku.  

7. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg 
zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym 
fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika 
wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych 
konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w wypoczynku.  

8. Program wypoczynku będzie realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego 
najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami 
trzecimi.  

9. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum będą wyjścia do miejsc 
publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.  

10. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem 
detergentu lub innych środków dezynfekujących.  

11. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza 
niż 4 m kw. na 1 osobę.  

12. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których 
nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.   

13. Organizacja zajęć uniemożliwiać będzie bezpośrednie kontaktowanie się grup.  



14. Grupa uczestników wypoczynku może liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 
roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10 roku życia).  

15. Organizator zapewnia dostęp do termometru bezdotykowego, regularny pomiar 
temperatury uczestnikom i kadrze wypoczynku oraz pomieszczenie umożliwiające 
natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły 
objawy choroby.  

16. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:  

 udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub 
inny kontakt zapewniający szybką komunikację;  

 zobowiązują się do niezwłocznego odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku 
wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona 
temperatura, kaszel, katar, duszności); 

 zaopatrują uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia 
podczas pobytu na wypoczynku.  

17. Osoby odprowadzające dziecko do obiektu muszą być zdrowe, nie mogą posiadać 
objawów infekcji lub choroby zakaźnej. Mogą to być osoby, które nie zamieszkiwały 
z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 
14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.  

18. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi 
przed wejściem do placówki –nie wchodzi na teren szkoły. Wejście do placówki 
sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu. Rodzice i opiekunowie prawni 
przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania 
dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i 
ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. Przy czym należy rygorystycznie 
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk) 

19. Osoby zainteresowane udziałem ucznia w wypoczynku letnim składają drogą 
elektroniczną (zsp3katowice@interia.pl w tytule maila WYPOCZYNEK LETNI) lub 
na portierni szkoły od 15.06.2020 r. do 22.06.2020 r. w godz. 8.00-15.00 dokumenty 
(do pobrania na portierni szkoły lub na stronie internetowej): 

 uzupełnioną poprawnie kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku;  

 podpisane przez prawnych opiekunów ucznia oświadczenie o zapoznaniu się                              
z regulaminem letniego wypoczynku oraz szczegółowymi wytycznymi GIS,MZ                         
i MEN dostępnymi na stronie internetowej szkoły oraz na 
https://www.gov.pl/web/edukacja; 

 oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dziecka ze zgodą na pomiar temperatury; 

 oświadczenie dotyczące pracy rodzica. 
20. W przypadku zgłoszenia większej ilości chętnych niż dopuszczalna ilość miejsc                          

w grupach, o przydziale decydować będzie losowanie. 
21. Uczniowie, którzy nie zostaną przyjęci, wpisani będą na listę rezerwową według 

kolejności zgłoszeń. 



22. Informacja o zakwalifikowaniu ucznia na wypoczynek letni będzie dostępna w 
sekretariacie szkoły  w dniu 25.06.2020 r. po godz.13.00. 
 
 
 

 


