
Zarządzenie Nr 7/2021  

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Mistrzostwa Sportowego Nr 3 "Pietrasze" w Białymstoku  

w sprawie warunków otwarcia szkolnej pływalni  

z dnia 8.02.2021r. 

 
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 z 31.08.2020r. (jako normalna lekcja w szkole). 

2. Z pływalni mogą korzystać bezwzględnie tylko osoby zdrowe. Obowiązują 

maseczki, dezynfekowanie rąk, w miarę dystans społeczny! 

3. Dotychczasowe karnety z I semestru roku szkolnego 2020/2021 zostają 

przedłużone do 07.03.2021r. Nie przewidujemy zwrotów gotówki za karnet nie 

wykorzystany! 

4. Na pływalni odbywają się zajęcia rekreacyjne i nauki pływania. 

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

6. Karnety na II semestr będą sprzedawane we wtorek 2 marca od godziny 10.00 

do godziny 17.00 w dyżurce dawnego gimnazjum od strony ul. Siedzikówny. 

Karnety można również zarezerwować elektronicznie (hubal32@poczta.fm) wraz 

z opłaceniem kosztów na konto (stowarzyszenie organizujące zajęcia na 

pływalni): UKS Hubal Białystok ul. Pietrasze 29 Alior Bank Nr 35 2490 0005 

0000 4530 7625 2801 lub pisemnie składając listę uczestników z godziną 

początku zajęć na pływalni wraz z gotówką. Przewidywany koszt nauki pływania 

to 250 PLN do 27.06.2021r. 

 

Ustalenia szczegółowe:  

Organizację zajęć na pływalni dla osób spoza szkoły rozpoczynamy z dniem 12 

lutego 2021r. tj. od piątku 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.  

c) Każdą osobę wchodzącą do szkoły i na pływalnię szkolną, obowiązkowo w 

maseczce, obowiązuje mierzenie temperatury oraz dezynfekcja rąk. Dokumentem 

upoważniającym do wejścia na pływalnię jest ważny karnet, który należy okazać 

przy wejściu do szkoły (osoba towarzysząca np. rodzic także będzie mogła razem 

wejść, gdzie miejscem docelowym będzie tylko i wyłącznie 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 rozpoczęcia pływania oraz czytelnym podpisem 
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organizatora tych zajęć. Karnety organizatora szkółki w I semestrze roku 

2020/2021 muszą być w kolorze  zielone, w drugim – żółte wielkości legitymacji 

szkolnej. 

d) Osoby pływające i towarzyszące przed wejściem na pływalnię każdorazowo 

obowiązkowo wpisują się do specjalnej księgi prowadzonej przez pracowników 

pływalni (czytelnie nazwisko i imię osób pływających i towarzyszących oraz 

godzina rozpoczęcia zajęć na pływalni). 

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

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

zajęć - ponownie je nakładamy. Wszystkie osoby przebywające na korytarzu 

przed pływalnią muszą mieć założone maseczki. W sytuacjach nadzwyczajnych 

zezwala się na wejście do szatni 1 opiekuna zarówno przed pływaniem i po 

zakończonych zajęciach. Zgodę na wejście wydaje pracownik Szkoły 

pracujący na pływalni. Nikt z osób towarzyszących uczestnikowi zajęć nie 

ma prawa przebywać w hali basenowej, przebywanie jest zabronione! 

f) Każdy uczestnik zajęć, przed wejściem do basenu, musi bardzo dokładnie umyć 

się pod prysznicem. 

g) 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 lub 

bilet. 

 

Wszystkie inne sprawy będą regulowane indywidualnie. 

 

Lech Szargiej 

Dyrektor ZSOMS Nr 3 „Pietrasze” 

w Białymstoku 

 


