
Zarządzenie Nr 3/2020  

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku  

w sprawie warunków otwarcia szkolnej pływalni  

z dnia 3.09.2020r. 

 
Dla uświadomienia nadzwyczajnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 przypominam, iż wszelakie 

działania są podejmowane w związku z sejmową spec-ustawą oraz w oparciu o przepisy, wytyczne i 

rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

SANEPiD i Prezydenta Miasta Białegostoku. 

 

Ustalenia ogólne: 

1. Uczniowie szkoły z pływalni korzystają zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 

Szkoły Nr 23 z 31.08.2020r. (jako normalna lekcja w szkole). 

2. Z pływalni mogą korzystać bezwzględnie tylko osoby zdrowe. 

3. Dotychczasowe karnety z II semestru roku szkolnego 2019/2020 należy 

wymienić na nowe u dyrektora szkoły we wtorek 8 września 2020r. od godziny 

14.00 do godziny 18.00 na małej sali gimnastycznej - wejście główne do 

szkoły (pomiar temperatury + maseczka). Ten karnet jest podstawą do 

wypisania nowego (tj. odebranie nie wykorzystanych pływań od 13.03.2020r. do 

28.06.2020r.) wraz z kontynuację zajęć w I semestrze roku 2020/2021. Osobom, 

które nie będą kontynuowały zajęć, na podstawie karnetu nie wykorzystanego, 

będą zwracane pieniądze w proporcji 3/5 wpłaconej kwoty (np. 180/300PLN). 

Osoby, które zdecydują się na kontynuację zajęć będą zobowiązane dopłacić ¼ 

(np. 75/300) kwoty obowiązującej w I semestrze roku 2020/2021. Brak karnetu 

nie wszczyna postępowania do zwrotu lub wydania karnetu nowego. Karnety 

dla osób „nowych” będę sprzedawać w środę 9 września w godzinach 15.00-

18.00 w małej sali gimnastycznej.  

4. Aby skutecznie wymienić stary karnet na nowy bądź nabyć nowy, należy 

dodatkowo złożyć do dyrektora szkoły oświadczenie: nazwisko i imię, numer 

telefonu i zgoda na przetwarzanie danych tylko dla potrzeb szkoły. 

Oświadczenie to będzie można również dostarczyć tuż przed wejściem na 

pierwsze zajęcia. 

5. Dla osób oczekujących na korytarzu pływalni udostępnia się WC w piwnicy. 

 

Ustalenia szczegółowe:  

Organizację zajęć na pływalni dla osób spoza szkoły rozpoczynamy z dniem 14 

września 2020r. tj. od poniedziałku wg następujących zasad: 

a) Wejściem/wyjściem na teren pływalni jest wejście główne do szkoły - przy 

dyżurce woźnych od strony ul. Pietrasze. 

b) Uczestnicy zajęć na pływalni nie mogą chodzić po terenie szkoły, a jedynie 

przebywać na korytarzu przed pływalnią. Miejsce to zostanie specjalnie 

wydzielone i oznakowane np. taśmą, parawanem itp. 

c) Każdej osobie wchodzącej, obowiązkowo w maseczce, do szkoły - na 

pływalnię będzie mierzona temperatura wraz z dezynfekcją rąk. Dokumentem 

upoważniającym do wejścia jest ważny karnet, który należy okazać (osoba 



towarzysząca np. rodzic także będzie mogła razem wejść, gdzie miejscem 

docelowym będzie korytarz przed pływalnią). Osoby z temperaturą wyższą niż 

37,2 stopnia Celsjusza nie zostaną wpuszczone. Osoby wynajmujące pływalnię 

w naszej Szkole winni zaopatrzyć swoich klientów w KARNET z nazwiskiem i 

imieniem, nadanym numerem porządkowym, godziną początku pływania i 

czytelnym podpisem organizatora tych zajęć. Te karnety w I semestrze muszą 

być zielone, w drugim – żółte wielkości legitymacji szkolnej. 

d) Osoby pływające i towarzyszące przed pływalnią każdorazowo obowiązkowo 

wpisują się do specjalnej księgi prowadzonej przez pracowników pływalni 

(czytelnie nazwisko i imię oraz godzina rozpoczęcia zajęć na pływalni). 

e) Do szatni basenowych mogą wejść tylko osoby uprawnione tj. posiadające 

ważny karnet lub bilet. Dopiero w szatni zdejmujemy maseczki, a po wyjściu z 

zajęć - ponownie nakładamy. Wszystkie osoby przebywające na korytarzu przed 

pływalnią muszą mieć założone maseczki. W sytuacjach nadzwyczajnych 

dopuszcza się do wejścia do szatni 1 opiekuna zarówno przed pływaniem i po 

zakończonych zajęciach. Zgodę na wejście wydaje pracownik Szkoły pracujący 

na pływalni. 

f) Każdy uczestnik zajęć na pływalni musi bardzo dokładnie umyć się pod 

prysznicem, by później brać udział w zajęciach. 

g) Na terenie szatni i niecek basenowych nikt postronny przebywać nie może.  

h) Nie zezwalam na wejście na pływalnię osobom obserwującym. W I semestrze 

2020/2021 nie zezwalam też na udział w zajęciach basenowych dzieciom wraz z 

rodzicami, chyba, że rodzic jest uczestnikiem zajęć i posiada ważny karnet. 

 

Wszystkie inne sprawy będą regulowane indywidualnie. 

 

Lech Szargiej 

Dyrektor ZSOMS Nr 3 „Pietrasze” 

w Białymstoku 

 


