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Półkolonie dla najmłodszych uczniów w czasie ferii –
rozporządzenie podpisane
W czasie tegorocznych ferii zimowych będzie możliwość organizacji półkolonii jedynie
dla uczniów klas I–IV szkoły podstawowej oraz obozów szkoleniowych tylko dla
uczniów ze szkół mistrzostwa sportowego, a także oddziałów mistrzostwa sportowego
w szkołach ogólnodostępnych. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał
16 grudnia rozporządzenie w tej sprawie.

Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku szkolnym, ferie odbędą się dla wszystkich uczniów w
jednym terminie od 4 do 17 stycznia 2021 r. Z uwagi na sytuację epidemiczną
rekomendujemy, aby w czasie zimowego wypoczynku uczniowie pozostali blisko swoich
rodzinnych miejscowości. Chodzi o to, aby nie powodować zwiększonej mobilności i tym
samym zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zajęcia w trakcie zimowego wypoczynku będą mogły być prowadzone tylko dla najmłodszych,
w ścisłym reżimie sanitarnym, w świetlicach szkolnych oraz innych przystosowanych do tego
celu pomieszczeniach, w grupach maksymalnie do 12 uczniów. Zajęcia mogą zorganizować
zarówno szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące, jak i organizacje, które na co dzień
współpracowały z placówkami w tym zakresie i mają odpowiednie doświadczenie, np.
organizacje pozarządowe. Należy pamiętać o tym, że taki wypoczynek musi być zgłoszony do
bazy prowadzonej przez MEN wypoczynek.men.gov.pl

Możliwe będzie też organizowanie obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe lub art. 9 ust.
5 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, dla uczniów szkół mistrzostwa
sportowego oraz oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wchodzi w życie 22 grudnia 2020 r.
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