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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2020 

Dyrektora ZSO w Kowarach z dnia 18 maja 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania  

obiektów sportowych (boisko szkolne, sala gimnastyczna)  

Zespoły Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w okresie  

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki w  

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

 

 

 

Regulamin funkcjonowania obiektów sportowych (boisko szkolne, sala gimnastyczna)  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach w okresie  

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 

 

 

 

 

§1 

Boisko szkolne oraz sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wy-

chowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno – sportowych. 

 

§2 

Zajęcia odbywają się w sposób zorganizowany, tylko i wyłącznie pod opieka nauczyciela lub osoby 

dorosłej w przypadku korzystania z obiektów przez osoby z zewnątrz (dzieci i młodzieży z okolicz-

nego osiedla ale tylko pod opieka osoby pełnoletniej). 

 

§3 

Maksymalna ilość osób korzystających jednocześnie z obiektu sportowego nie może przekroczyć: 

1. Boisko szkolne 14 osób i opiekun. 

2. Sala gimnastyczna (duża) 6 osób i opiekun. 

3. Sala gimnastyczna (mała) 2 osoby i opiekun. 

 

§4 

1. Korzystanie z obiektów sportowych (boisko, sala gimnastyczna) przez uczniów szkoły odby-

wa się zgodnie z przygotowanym harmonogramem, który opracowuje dyrektor lub wicedy-

rektor szkoły.  

2. Godziny udostępniania/otwarcia obiektów sportowych ZSO w Kowarach: 

            Boisko szkolne:  

 dla uczniów 8.00 – 14.00;  

 dla osób niebędących częścią społeczności szkolnej 14.00 – 18.00, 

            Sala gimnastyczna (mała, duża) 8.00 – 14.00. 

3. Możliwość korzystania z obiektów sportowych odbywać się będzie w przedziałach czaso-

wych – do 60 minut na grupę. 

4. Godziny otwarcia /udostępniania obiektów mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb 

uczniów. 

§5 

Zasady bezpieczeństwa: 

1. Z obiektów sportowych ZSO w Kowarach mogą korzystać tylko osoby zdrowe. 

2. Korzystający z obiektów zobowiązani są do zachowania 2 m dystansu społecznego. 
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3. W czasie korzystania z danego obiektu sportowego nie ma obowiązku zasłaniania twarzy 

maseczką lub inną chustą. 

4. Każdy uczestnik przed wejściem na obiekt sportowy, a w szczególności sale gimnastyczną 

musi zdezynfekować ręce. 

5. Po zakończonych zajęciach uczestnik dezynfekuje ręce. 

6. Sprzęt sportowy: 

 Z którego korzystają uczniowie ZSO w Kowarach jest dezynfekowany co godzinę.  

 W przypadku dzieci i młodzieży z zewnątrz jest obowiązek posiadania własnego 

sprzętu sportowego. 

 Z urządzeń sortowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, zniszczenia odpowiedzialność ponosi pełnoletni 

opiekun, który jest zobowiązany do usunięcia szkody na własny koszt. 

7. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego za wyjątkiem WC. 

 

§6 

Na terenie obiektów sportowych obowiązuje zakaz: 

1. Spożywania alkoholu lub innych odurzających używek. 

2. Wprowadzania zwierząt (psów, kotów, itp.). 

3. Palenia wyrobów tytoniowych. 

4. Przebywania osobom pod wpływem środków odurzających. 

5. Łamania środków ostrożności (dystansu społecznego, zasad higieny). 

6. Zaśmiecania terenu. 

§7 

1. Dyrekcja oraz pozostali pracownicy nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiek-

tów sportowych ZSO w Kowarach. 

2. Dyrekcja oraz inni pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki osób trzecich z 

powodu nieprzestrzegania Regulaminu oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa obowią-

zujących w czasie korzystania z obiektów sportowych. 

 

§8 

Osoby przebywające na terenie obiektów sportowych ZSO w Kowarach zobowiązane są do prze-

strzegania niniejszego Regulaminu. 

 

§9 

Złamanie zasad określonych niniejszym Regulaminem skutkuje zakazem korzystania z w/w obiek-

tów sportowych ZSO w Kowarach. 

 

 

 

          Sylwia Ciszek 

Dyrektor ZSO w Kowarach 


