
PROCEDURY ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH  

w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy 

w okresie zagrożenia COVID-19 
Wyjaśnienie: niniejsze procedury są spójne z procedurami opracowanym dla Zespołu Szkół w Księżomierzy. W 
przypadku barku rozwiązań szczegółowych w niniejszych procedurach stosuje sie procedury szkolne  

Procedura opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 
dnia 13 maja 2020 r. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna wydane na podstawie art. 8a ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 
2020 r. poz. 322, 374 i 567) i ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na 
podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje: 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ SPORTOWYCH W SZKOLE: 
 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym. 
2. W grupie może przebywać do 12 dzieci i 1 trener/ nauczyciel. 

3. Osobom korzystającym z zajęć lub sprzętu zapewnia się środki do dezynfekcji rąk i sprzętu 
sportowego. 

4. Osoby korzystające z obiektów sportowych są obowiązane do noszenia maseczki (chusty) 
zakrywającej nos i usta i do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt. 

5. W trakcie zajęć sportowych nie obowiązuje noszenie maseczki. 

6. Urządzenia i sprzęt sportowy dezynfekuje się po każdym użyciu i każdej grupie 
korzystających. 

7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po użyciu w każdej grupie. 
8. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, przed każdymi zajęciami 

sportowymi i w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 
9. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w 

czasie zajęć. 
10. Trener / nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb. Grupa spędza przerwy pod nadzorem trenera / nauczyciela. 
11. Zaleca się korzystanie przez dzieci z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi. 
12. Dzieci spędzają czas na przerwach z zapewnieniem utrzymania dystansu pomiędzy grupami 

(np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku). Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu. 
13. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie 

ogrodzonym szkoły przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. 

14. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony 
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć 

go przed używaniem. 
15. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

16. Dziecko przychodzące na zajęcia pozostawią odzież wierzchnią i buty w szatani szkolnej 
zgodnie z procedurami ustalonymi w szkole. 

17. Po zakończeniu zajęć dzieci opuszczają salę gimnastyczną pojedynczo. Porządku przy wyjściu 
z sali pilnuje trener / nauczyciel, a na korytarzu sprzątaczka. 

18. Nauczyciele / trenerzy  i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny 
między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

19.  Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami 
oraz nauczycielami /trenerami. 

20. Uczniowie korzystają w czasie pobytu na zajęciach sportowych korzystają  z własnych napoi.  
 
 



PRZYJŚCIE DO I WYJŚCIE ZE SZKOŁY: 
 
1. Procedury przyprowadzania/przychodzenia i odbierania/wychodzenia z zajęć sportowych są 

identyczne z procedurami szkolnymi dotyczącymi przyprowadzani/odbierania 
(przychodzenia/wychodzenia) dzieci ze szkoły. 

2. Rodzic/opiekun prawny, którego dziecko korzysta z zajęć sportowych zobowiązany jest do 
wypełnienia oświadczenia  epidemiologicznego. W razie jakichkolwiek zmian informacji 

zawartych w oświadczeniu rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie trenera 
/nauczyciela . 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać/posyłać 
dziecka na zajęcia sportowe. 

4. Po zakończeniu zajęć dzieci niezwłocznie opuszczają teren szkoły. 
5. Dzieci  na zajęcia sportowe są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe. 

6. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny. 
7. Rodzice przysyłają na zajęcia sportowe  TYLKO DZIECI ZDROWE, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. KATAR TO TAKŻE CHOROBA. W przypadku stwierdzenia u 

dziecka alergii (np. przewlekły katar lub kaszel) rodzice są zobowiązani do przedłożenia 
zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego alergię powodującą takie objawy. 

8. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć sportowych trener / 
nauczyciel może nie przyjąć dziecka, u którego widać wyraźne objawy infekcji. 

9. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego 
obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego 

rodzica z dzieckiem, ucznia lub pracownika szkoły, przy czym należy rygorystycznie 
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk). 
 

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE TRENER /NAUCZYCIEL – DYREKTOR, 
TRENER / NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII 
 

1. Trenerzy / nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności 
numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi 

skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka. 
2. Trenerzy / nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej 

komunikacji z nimi w razie potrzeby. 
3. Trenerzy / nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora szkoły służący 

szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami. 
4. Trenerzy / nauczyciele udostępniają dyrektorowi szkoły dane o numerach telefonu dotyczących 

szybkiej komunikacji w formie zestawienia. 
5. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować zgodnie z 

procedurami ustalonymi w szkole. 
 
 
HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI 
 

1. Dezynfekcji pomieszczeń sportowych dokonuje się zgodnie z procedurami określonymi w 

szkole. 
2. Dezynfekcji przyrządów sportowych dokonuje sie po każdej grupie ćwiczących. 
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po 
skorzystaniu z toalety. 

 
 



CZYSZCZENIE SPRZĘTÓW NA BOISKU SZKOLNYM 

 
1. Pracownicy obsługi szkoły są zobowiązani do czyszczenia detergentem jeden raz dziennie 

wyznaczonego sprzętu na boisku szkolnym oraz dezynfekcji używanego przez uczniów sprzętu 
po każdej grupie ćwiczących. 

2. W celu wyczyszczenia sprzętu z plastiku, metalu i drewna należy oczyścić powierzchnię 
przedmiotów wodą z mydłem oraz przetrzeć ściereczką nasączoną środkiem dezynfekującym, a 

następnie mokrą ściereczką, która zniweluje zapach preparatu i pozostawić do wyschnięcia, tak 
aby odparował chlor (lub inny środek dezynfekujący). 

 
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZARAŻENIA KRONAWIRUSEM  
(identyczne z procedurami szkolnymi) 
 

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia, lub jeżeli uczeń ma-
nifestuje złe samopoczucie, nauczyciel izoluje ucznia w pomieszczeniu odrębnym (pomieszcze-
nie pielęgniarki na parterze budynku szkoły) i niezwłocznie informuje o tym Rodziców ucznia. 

Bezwzględnym obowiązkiem Rodzica jest w takim wypadku pilne odebranie ucznia ze szkoły. W 
wyjątkowych przypadkach (np. brak transportu, rodzic w pracy itp.), jeżeli uczeń sam przycho-

dzi do szkoły, to za zgodą Rodzica (uzyskaną telefonicznie), można o ile stan zdrowia ucznia 
jest na tyle dobry, zezwolić uczniowi na samodzielny powrót do domu - decyzja ta jest jednak 

podejmowana przez Rodzica.   
2. W trakcie przebywania w pomieszczeniu odrębnym uczeń powinien znajdować się pod opieką 

nauczyciela. 
3. W przypadku braku możliwości zapewnienia uczniowi opieki nauczyciela w trakcie izolacji  

w pomieszczeniu odrębnym, ucznia izoluje się w pomieszczeniu sali lekcyjnej w której odbywa-
ją się zajęcia, zapewniając odpowiedni odstęp od innych uczniów (minimum 2 metry z każdej 

strony). 
4. W przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem o zaistniałej sytuacji należy telefonicznie 

powiadomić powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną (w Kraśniku) numer telefonu:  
(81) 884 36 73, telefon alarmowy: 507 188 942. Pracownik stacji przekaże wówczas dalsze in-
strukcje postępowania. 

5. O sytuacji o której mowa powyżej, nauczyciel ma także obowiązek bezzwłocznego poinformo-
wania dyrektora szkoły. Nauczyciel przekazuje wtedy dyrektorowi dane ucznia, z adresem za-

mieszkania i numerem telefonu do Rodziców. Dyrektor po zbadaniu sytuacji podejmuje nie-
zbędne działania, adekwatne do zaistniałej sytuacji (np. kontakt z Rodzicami uczniów przeby-

wających już w szkole celem zabrania ich do domu). 
6. W przypadku podejrzenia zarażenia ucznia koronawirusem wstrzymuje się przyjmowanie kolej-

nych uczniów do szkoły prosząc przyprowadzających je Rodziców o ich zabranie do domu, lub 
w przypadku uczniów samodzielnie przychodzących do szkoły o ich powrót do domu. 

7. Nauczyciele przypominają Rodzicom o zasadach postępowania w przypadku podejrzenia zaka-
żenia koronawirusem (telefonicznie zawiadomienie stacji sanitarno - epidemiologicznej, telefo-

niczny kontakt z oddziałem zakaźnym itp.). 
8. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownika odsuwa się niezwłocznie od pra-
cy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup uczniów, o zaistniałej sytuacji należy telefo-

nicznie powiadomić powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną (w Kraśniku) numer telefo-
nu: (81) 884 36 73, telefon alarmowy: 507 188 942. Pracownik stacji przekaże wówczas dal-
sze instrukcje postępowania. 

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu  
i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zastosuje się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 



10. W ogólnodostępnym miejscu (tablica ogłoszeń przy wejściu do szkoły) umieszcza się potrzebne 

numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
11. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i mogła mieć kontakt z zarażonym. 
 

 

 

dyrektor szkoły 

Krzysztof Wronka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WZÓR oświadczenia:  
do zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej  „Gimnastyka z 
Pandą” realizowanych w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działania „Upowszechnianie 
sportu dzieci i młodzieży” finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów (FZSdU)  Ministerstwa Sportu oraz Gminy Gościeradów . 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna 
 

 

 
Imię i nazwisko dziecka 
 

 

 

     Niniejszym oświadczam, że zgodnie z posiadaną przeze mnie wiedzą dziecko nie ma i nie 
miało kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, nikt z rodziny nie przebywa na kwarantannie 
ani w domowej izolacji. Dziecko jest zdrowe. 
     Mam pełną świadomość zagrożenia jakie niesie ze sobą koronawirus. Biorę pełną 
odpowiedzialność za dobrowolne przyprowadzanie/odbieranie dziecka na/z zajęć sportowych 
z elementami gimnastyki korekcyjno –kompensacyjnej  „Gimnastyka z Pandą” realizowanych 
w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działania „Upowszechnianie sportu dzieci i 
młodzieży” finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)  
Ministerstwa Sportu oraz Gminy Gościeradów . 
 Oświadczam, że zapoznałem się z procedurą organizacji zajęć sportowych w Zespole 
Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy w okresie zagrożenia COVID-19 
 
  
Księżomierz ...................................... ................................................... 
                          data czytelny podpis Rodzica / opiekuna 
 
 
 
 
 


