
Załącznik nr 1  do
Zarządzenia Nr 9 z dnia 27 maja 2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr I im. Józefa

Bema w Dobrym Mieście w sprawie zasad  korzystania  z sali gimnastycznej w czasie trwania
pandemii COVID-19

ZASADY KORZYSTANIA
z sali gimnastycznej w czasie trwania pandemii COVID-19

w Szkole Podstawowej Nr 1   im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

1. Ustala się minimalne warunki, na jakich zostanie udostępniona szkolna  infrastruktura sportowa
w ramach III etapu łagodzenia obostrzeń, który został wprowadzony i ogłoszony w:

1) rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  16  maja  2020  r.  w  sprawie  ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. poz. 878 z poźn. zm.);

2) stanowisku  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  z  5  maja  2020  r.  zatwierdzającego
wytyczne ogłoszone na stronie Ministerstwa Sportu w dniu 4 maja 2020 r.

Rozdział 2. Zasady udostępnienia i korzystania z sali gimnastycznej

1. Wstęp  na  salę  gimnastyczną  możliwy  jest  tylko  i  wyłącznie  po  zgłoszeniu

u administratora obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 im. w sposób telefoniczny 89

6161222.  Zgłoszenie  powinno  zawierać  informację  o  planowanej  ilości  zajęć

treningowych, osobie odpowiedzialnej za daną grupę i ilości uczestników zajęć.

2. Wejście  na  salę  gimnastyczną  możliwe  jest  tylko wejściem od  strony  boiska

szkolnego.

3.  Z sali sportowej korzystać mogą:

a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,

b)  członkowie  klubów  i  sekcji  sportowych  pod  nadzorem  instruktora

lub trenera.

4. Trener/opiekun  grupy  weryfikuje  liczbę  osób  korzystających z  obiektu  lub

sprzętu.

5. Na sali gimnastycznej może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 12

(dwunastu)  Uczestników  i  2  (dwóch)  Trenerów.  Podany  limit  musi  być

bezwzględnie przestrzegany.

6. Szkoła  udostępnia  do  dyspozycji  Uczestników i  Trenera  bramki,  kosze,  siatki

oraz inny sprzęt stanowiący integralną część obiektów. 
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7. Opiekun/  Trener  grupy  dokonuje  w  „bezpieczną  strefie”  dezynfekcji  rąk

i  pomiaru  temperatury   termometrem  bezdotykowym. Osoby  korzystające

z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji  rąk wchodząc i opuszczając

obiekt. 

8. Podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z

szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą). 

9. Rodzic  wyraża  pisemnie  zgodę  na  udział  dziecka  w  zajęciach  oraz  pomiar

temperatury, wypełniając oświadczenie COVID-19.

10.W  przypadku  odmowy  zmierzenia  temperatury  ciała  lub  braku  zgody

na zmierzenie temperatury ciała uczestnik nie może brać udziału w zajęciach.

11.Rodzic/opiekun nie wchodzi do budynku szkoły, przyprowadza i odbiera ucznia

tylko w wyznaczonej strefie.

12.Uczeń  i  rodzic/opiekun  zachowuje  dystans  społeczny  w  odniesieniu

do pracowników szkoły, jak i innych rodziców i dzieci wynoszący min. 2 m.

13. Obowiązuje  zakaz  przemieszczania  się  Uczestników  i  Trenerów  

w budynkach i innych obiektach zamkniętych Szkoły. 

14. Podczas  stanu  epidemii  za  bezpieczeństwo  i  zdrowie  korzystających  z  sali

gimnastycznej odpowiada trener/ instruktor grupy.

15. Trener/opiekun  grupy  prowadzi  dokumentację  swoich  zajęć  na  „Karecie

monitorowania-zajęcia  sportowe”(  data,  godzina,  imię  nazwisko   uczestnika,

podpis trenera).

16.  Po  każdych  zajęciach  używany  sprzęt  sportowy  oraz  podłoga  powinny

być umyte lub zdezynfekowane.

17. Uczestnicy  i  Trenerzy  nie  przestrzegający  zasad  określonych  w  niniejszym

dokumencie, Regulaminie korzystania z danego Obiektu sportowego, wytycznych

Głównego  Inspektora  Sanitarnego  lub  Ministra  Zdrowia  podlegają

natychmiastowemu  opuszczeniu  Obiektu  sportowego.  

Załączniki:
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1. Karta monitorowania zajęć sportowych

2. Oświadczenie COVID-19
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