ZARZĄDZENIE NR 15/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie
z dnia 5 maja 2020 r.
Na podstawie rozporządzenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się Regulamin korzystania z obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Płochocinie na czas epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARSCoV-2.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Magdalena Szkup
dyrektor szkoły

Regulamin korzystania z obiektów sportowych
przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie
na czas epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
1. Boiska szkolne udostępnia się dla grup zorganizowanych, które mają aktualne umowy
wynajmu z Gminą Ożarów Mazowiecki.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do ustalania czasu pobytu oraz harmonogramu grup.
3. Jeżeli uczestnik grupy jest uczniem Szkoły Podstawowej w Płochocinie to czas treningu
musi być dostosowany do nauczania zdalnego prowadzonego w szkole.
4. Treningi mogą odbywać się od godz. 15.00 do 19.00 z zastrzeżeniem, że Szkoła może
zmienić godziny korzystania z boisk.
5. Każdy pobyt na boisku należy zgłosić przynajmniej dzień przed planowanym
treningiem do godz. 15.00.
6. Przed treningiem trener potwierdza u dozorcy rozpoczęcie zajęć, a po zakończeniu
zgłasza godzinę zakończenia. Grupa nie może samowolnie przekraczać wyznaczonego
czasu pobytu.
7. Szkoła weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu.
8. W przypadku spóźnienia grupy czas pobytu nie ulega wydłużeniu.
9. Ustalonego terminu nie można przekazywać innej grupie bez porozumienia z
dyrektorem szkoły.
10. Limit uczestników na boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Na terenie
boiska nie mogą przebywać rodzice, opiekunowie itp.
11. Uczestników treningu od opiekunów przejmuje trener przy wejściu na teren szkoły
(furtka przy wejściu głównym).
12. Szkoła wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego oraz placu zabaw
podczas pobytu grupy na boisku.
13. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób
uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie
obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
14. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć
na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
15. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i
opuszczając obiekt. Posiadanie płynu do dezynfekcji należy do obowiązków
korzystającego z obiektu.
16. Szkoła dezynfekuje urządzenia po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
pracownik szkoły nie prowadzi dezynfekcji wcześniej niż po opuszczeniu boiska przez
grupę.
17. Szkoła zapewnia 30 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami
korzystających.
18. Z boiska nie będzie mogła skorzystać kolejna grupa według harmonogramu w
przypadku, gdy poprzednia jeszcze go nie opuści, a opóźnienie będzie spowodowane
nieprzewidzianym zdarzeniem.

.

