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Regulamin funkcjonowania obiektów sportowych (boisko szkolne, sala 

gimnastyczna) Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 

§1 

Boisko szkolne oraz sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia 

zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno – sportowych. 

§2 

Zajęcia odbywają się w sposób zorganizowany, tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

§3 

Maksymalna ilość osób korzystających jednocześnie z obiektu sportowego nie może 

przekroczyć: 

1. Boisko szkolne: 14 osób + 2 opiekunów. 

2. Sala gimnastyczna: 12 osób + 1 opiekun. 

§4 

1. Korzystanie z obiektów sportowych (boisko, sala gimnastyczna) przez uczniów 

szkoły odbywa się zgodnie z przygotowanym harmonogramem, który opracowuje 

dyrektor lub wicedyrektor szkoły.  

2. Godziny udostępniania/otwarcia obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Józefa Gielniaka w Kowarach: 

 Boisko szkolne 8.00 – 14.00. 

 Sala gimnastyczna 8.00 – 14.00. 

3. Możliwość korzystania z obiektów sportowych odbywać się będzie w przedziałach 

czasowych – do 60 minut na grupę (nakaz 15-minutowych odstępów między 

wchodzącymi a opuszczającymi obiekt). 

§5 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób ćwiczących obowiązują następujące zasady  

1. Z obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w 

Kowarach mogą korzystać tylko osoby zdrowe. 

2. Korzystający z obiektów zobowiązani są do zachowania 2 m dystansu społecznego. 

3. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC). 

4. Dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie. 

5. Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu sprzętu 

szkolnego. 

6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 

7. Weryfikacja uczestników (liczba osób wchodzących na obiekt). 
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8. Sprzęt sportowy: 

 z którego korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa 

Gielniaka w Kowarach jest dezynfekowany co godzinę.  

 z urządzeń sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

9. Obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, 

natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),  

§6 

Na terenie obiektów sportowych obowiązuje zakaz: 

1. Łamania środków ostrożności (dystansu społecznego, zasad higieny). 

2. Zaśmiecania terenu. 

§7 

Osoby przebywające na terenie obiektów sportowych Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Józefa Gielniaka w Kowarach zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

§8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r. 
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im. Józefa Gielniaka w Kowarach 


