
PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH POZALEKCYJNYCH  
W WARUNKACH PANDEMII WIRUSA COVID-19  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLINIE. 
 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych (domownicy uczestnika zajęć nie mogą przebywać na 
kwarantannie lub w izolacji z powodu Covid-19). 

2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w okresie 
zagrożenia epidemiologicznego. Uczestnicy zajęć lub ich prawni opiekunowie (w przypadku osób 
niepełnoletnich)  podpisują stosowne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
udziału w zajęciach sportowych w tym braku objawów Covid-19. 

3. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły musi ten fakt potwierdzić stosownym wpisem do 
rejestru/zeszytu znajdującym się przy wejściu głównym do budynku. 

4. Przed wejściem na salę sportową wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten 
powtarzamy jest po wyjściu z obiektu.  

5. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Na trasie 
przemieszczania: dom – trening – dom zawodnicy nie mają obowiązku używania maseczek, 
chyba, że przemieszczają się środkami komunikacji publicznej. 

6. Postępując zgodnie z zaleceniami o ograniczeniu wchodzenie do szkoły osób trzecich,  rodzice 
lub opiekunowie odbierają dzieci z treningu na placu przed szkołą punktualnie zaraz po 
zakończeniu zajęć. W szczególnych przypadkach (kontuzja) rodzice lub prawni opiekunowie mogą 
wchodzić po dzieci do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców, 
dzieci i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności 
(maseczka, dezynfekcja rąk). 

7. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można 
używać. 

8. Organizator zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich 
rodziców oraz administratora obiektu o trybie  i procedurach organizacji zajęć ze szczególnym 
wskazaniem godzin i miejsca realizacji treningów lub zawodów sportowych. Harmonogram zajęć 
oraz procedury zostaną opracowane w porozumieniu z administratorem obiektu sportowego przed 
ich rozpoczęciem.  

9. Trener prowadzący zajęcia zobowiązany jest posiadać aktualną listę uczestników zajęć do 
przedstawienia na każde wezwanie obsługi obiektu lub osoby wizytującej w formie dziennika 
tradycyjnego lub elektronicznego.  

10. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z szatni w liczbie nie większej niż 15 osób, w miarę możliwości 
stosując  1,5 metrowe odstępy między poszczególnymi miejscami siedzącymi (nie należy wieszać 
rzeczy na wieszakach i ławkach, a umieszczać je bezpośrednio w torbach sportowych lub 
reklamówkach).  W przypadku przekroczenia 15 osobowego limitu uczestnicy korzystają z szatni 
sali sportowej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w szatni zachowując bezpieczne 
odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga 
część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu. 

11. Ze względu na powierzchnie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 29 ustala się limit 
uczestników zajęć grupowych do 20 osób plus trener lub nauczyciel.  

12. Zawodnik i trener, w trakcie zajęć na obiekcie, nie ma obowiązku stosować maseczki i 
rękawiczek. Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz 
zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie 
jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet 
w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu. 

13. Przybory i urządzenia wykorzystane podczas zajęć wykorzystywane podczas zajęć będą 
czyszczone lub dezynfekowane tuż po ich zakończeniu przez trenera w wykorzystaniem 
rękawiczek ochronnych. 

14. W sali gimnastycznej podłoga powinny zostać umyta detergentem lub zdezynfekowane po 
każdym dniu zajęć, przed rozpoczęciem zajęć w następnym dniu. Za umycie podłogi 
odpowiedzialny jest administrator obiektu. 

15. Sala gimnastyczna podczas zajęć dodatkowych, jest wietrzona nie rzadziej jak raz na 45 minut. 

16. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest trener prowadzący zajęcia. 
 
 
 


