Zarządzenie Nr 13/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku w sprawie
wprowadzenia procedury bezpieczeństwa korzystania z hal
sportowych w okresie pandemii COVID-19 z dnia 22.05.2020r.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. rozdział IV § 8 punkt 2 podpunkt abc
i inne.
2. Rozporządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku EDU-IV.4424.84.2020 z dnia 22 maja 2020r.
3. Zarządzenie Dyrektora SP Nr 12 z dnia 20.05.2020r.

W związku z ogłoszonym III etapem odmrażania polskiego sportu od 25 maja 2020r.
stwarzam możliwości otwarcia hal sportowych i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
Nr 32 w Białymstoku wg następujących procedur:

1. Na hale i salę gimnastyczną mogą wchodzić tylko grupy zorganizowane przez
trenera/nauczyciela WF szkoły (dalej: trenera).
2. Trener organizuje grupę ćwiczebną zgodnie z procedurami bezpieczeństwa określonymi
w Zarządzeniu Nr 12 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku z dnia
20.05.2020r. a w szczególności: każda osoba przewidywana do zajęć wypełnia
deklarację (jest na stronie internetowej szkoły i klubu; uczniowi niepełnoletniemu
podpisują rodzice/opiekunowie prawni, pełnoletni podpisuje sam), składa tą deklarację
trenerowi, na podstawie których trener sporządza listę z danymi: nazwa grupy,
nazwisko i imię uczestnika, data ćwiczenia z godziną przyjścia i godziną wyjścia oraz z
nazwiskiem i imieniem trenera. Tak sporządzona lista wraz z deklaracjami jest
przekazana dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły nie później niż w ciągu 2 dni od
złożenia dokumentów wyda zgodę na rozpoczęcie zajęć.
3. Podczas zajęć treningowych w szkole można tylko korzystać w WC.
4. Każda grupa ćwiczebna korzysta tylko z własnego sprzętu treningowego. Sprzęt
indywidualny do zajęć treningowych nie podlega dezynfekcji, a np. lotki podlegają
dezynfekcji przez trenera prowadzącego zajęcia.
5. Wejście na obiekty sportowe szkoły jest jedno - główne od strony ulicy Pietrasze.
Należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa: zachowaniu dystansu
społecznego oraz obowiązku zasłaniania twarzy do momentu dotarcia na halę/salę
sportową. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zasłaniania twarzy.
6. Na każdej hali sportowej maksymalnie może przebywać do 16 osób z 2 trenerami. Na
sali gimnastycznej – do 12 osób z 1 trenerem.
7. Informuję, że przy wejściu do szkoły dla każdej osoby uprawnionej (będącej na liście
treningowej) będzie sprawdzana temperatura ciała. Osoby o temperaturze powyżej
37,2 stopnia Celsjusza nie będą wpuszczone do szkoły.
8. Zajęcia sportowe mogą się odbywać z przerwami między grupami wynoszącymi
minimum 15 minut.

Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 25 maja 2020r.
Lech Szargiej
Dyrektor SP Nr 32 w Białymstoku

