
 
REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W OSK PODCZAS WAKACJI W 2020 ROKU 

 
 

Podstawowe warunki sanitarne 
 

1. Wstęp do OSK mają jedynie osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia 

choroby zakaźnej, nie mających kontaktu z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.  

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu, nie przychodzić na 

zajęcia i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej. 

3. Obowiązuje zakaz wstępu do OSK osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia 

ciągłości działalności placówki. 

4. Wskazanym jest aby rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odprowadzający dziecko nie wchodzili 

na teren Ośrodka i obowiązkowo przestrzegali dystansu społecznego. 

5. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania się i podpisania oświadczenia uczestnika zajęć 

wakacyjnych OSK. 

 

Zasady pobytu w OSK i organizacji zajęć 

 

6. Przy wejściu do OSK należy zdezynfekować ręce. 

7. Codziennie każdy uczestnik zajęć będzie miał mierzoną temperaturę ciała przy pomocy termometru 

bezdotykowego (za zgodą rodzica/opiekuna prawnego) 

8. Obowiązuje zakaz pozostawiania telefonów komórkowych na powierzchniach ogólnodostępnych 

9. Obowiązuje zakaz przynoszenia do OSK zabawek i niepotrzebnych przedmiotów 

10.  Zaleca się częste mycie rąk wg instrukcji wyeksponowanych przy umywalkach. 

11.  Posiłki spożywane mogą być wyłącznie na świetlicy lub na terenie rekreacyjnym. 

12.  Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci przebywać będą wyłącznie na terenie 

rekreacyjnym, na którym zrealizowane zostaną zajęcia edukacyjne, sportowe i przerwy śniadaniowe. 

W przypadkach niepogody udostępnione będą na zajęcia pomieszczenia w OSK. 

13.  Nie będą realizowane wycieczki autokarowe i wyjścia do placówek użyteczności publicznej. 

14.  Dystans między dziećmi a także między opiekunami a dziećmi powinien wynosić nie mniej niż 2 m. 

15.  Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania maseczek i ich zakładania w określonych sytuacjach 

na polecenie wychowawców. 

16.  W przypadku zmiany zaawansowania epidemicznego organizacja zajęć dostosowana będzie do 

ewentualnych zmian w uaktualnionych rekomendacjach. 

 

Zasady zapisywania dzieci na zajęcia 

 

17.  Dla uczestników zajęć w OSK zorganizowane zostaną 4 turnusy w okresach:  

   - od 1 lipca do 17 lipca 

   - od 20 lipca do 31 lipca 

   - od 3 sierpnia do 14 sierpnia 

   - od 18 do 31 sierpnia 

18.  Na każdym turnusie uczestniczyć może max 15 dzieci. 

19.  Dziecko zapisywane jest na jeden dowolny turnus w momencie złożenia przez rodzica/opiekuna 

wszystkich wypełnionych i podpisanych oświadczeń. 

20.  Przy zapisaniu dziecka na dany turnus obowiązuje kolejność chronologiczna. 

21.  W przypadku wolnych miejsc dziecko może być zapisane również na inny turnus. 


