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PROCEDURY WYNAJMU PODMIOTOM PRYWATNYM, INSTYTUCJOM 

ORAZ OSOBOM INDYWIDUALNYM OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

I POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 

Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 

W CHORZOWIE W CZASIE TRWANIA EPIDEMII 

 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego dla szkół publicznych i niepublicznych od 1 września 2020 r. oraz inne przepisy. 

§ 2 

CELE PROCEDUR 

Celem procedur jest sprawne i skuteczne zarządzanie szkołą  w czasie trwania epidemii 

poprzez: 

1. zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu osób na terenie budynku szkolnego; 

2. zapewnienie bezpiecznych warunków uczestnictwa słuchaczy zajęć organizowanych 

w budynku szkoły przez podmioty prywatne oraz uczestników zajęć nauki pływania 

organizowanych przez szkołę w godzinach pozalekcyjnych; 

3. zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 

COVID-19 wśród osób przebywających w budynku szkolnym. 

 

§ 3 

SPOSÓB ZAPOZNANIA Z PROCEDURAMI 

1. Umieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły; 

2. Wywieszenie procedur na tablicy korkowej na korytarzu szkolnym; 

3. Umieszczenie procedur w formie załącznika do nowo zawieranych i aktualnych umów najmu; 

4. Zapoznanie z procedurami uczestników zajęć prywatnych przez organizatorów tychże zajęć 

w formie dokumentacji pisemnej - w razie konieczności do wglądu dyrektora szkoły; 

5. Wprowadzenie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły. 
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§ 4 

                                                  UCZESTNICY PROCEDUR 

1. Osoby przebywające na terenie budynku szkolnego, w tym rodzice/prawni 

opiekunowie oraz osoby upoważnione do przyprowadzania i odbioru uczestników 

zajęć prywatnych lub klubowych; 

2. Uczniowie uczęszczający na zajęcia prywatne, klubowe oraz na kurs nauki pływania, 

organizowany przez szkołę, rozumiani są jako słuchacze/uczestnicy zajęć prywatnych; 

3. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele; 

4. Osoby indywidulane korzystające z infrastruktury i obiektów szkolnych; 

5. Organizatorzy zajęć prywatnych i Najemcy - osoby prywatne wynajmujące obiekty 

sportowe dla zorganizowanych zajęć grupowych; 

 

§ 5 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROCEDUR 

1. Osoby korzystające z infrastruktury szkolnej oraz organizujące w budynku szkolnym 

zajęcia prywatne przychodzą do szkoły zdrowe i nie mogą przebywać na 

kwarantannie, dotyczy również osób z najbliższego ich otoczenia; 

2. Zakaz wstępu do budynku szkolnego mają osoby, u których występują objawy 

sugerujące zakażenie covid-19, w tym mające: kaszel, katar, infekcję górnych dróg 

oddechowych, podwyższoną temperaturę, bóle mięśni spowodowane chorobą 

grypopodobną, utratę węchu i smaku; 

3. Osoby przebywające w budynku szkolnym mające objawy chorobowe wymienione 

w § 5 punkcie 2. w przypadku stwierdzenia przez pracownika szkoły powyższych 

objawów, mają nakaz natychmiastowego opuszczenia budynku szkolnego; 

4.  Uczestnicy procedur mają obowiązek: 

a) dezynfekowania rąk przed wejściem do budynku szkolnego w wyznaczonym 

do tego miejscu; 

b) zasłaniania ust i nosa przy przemieszczaniu się po budynku szkolnym; 

c) stosowania się do uwag pracowników szkoły; 

d) zgłaszania niezwłocznie Dyrekcji szkoły lub innym pracownikom szkoły oraz 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzenia zakażenia covid-19; 
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6. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów oraz słuchaczy uczestniczących w zajęciach 

prywatnych prowadzonych przez podmioty inne niż szkoła nie mogą wchodzić na 

teren budynku szkolnego, nie dotyczy: 

a) Rodziców/prawnych opiekunów uczniów uczestniczących w zajęciach prywatnych 

organizowanych w części sportowej budynku szkolnego – przy czym wejście 

do budynku następuje wejściem basenowym, rodzice nie mogą przemieszczać się 

do szafek uczniowskich oraz do innych miejsc w szkole, poza do tego 

wyznaczonymi; 

b) Rodziców/prawnych opiekunów uczniów uczestniczących w zajęciach kursu nauki 

pływania organizowanego przez szkołę poza planem lekcyjnym w części 

sportowej budynku szkolnego - przy czym wejście do budynku następuje 

wejściem basenowym, rodzice nie mogą przemieszczać się do szafek 

uczniowskich oraz do innych miejsc w szkole, poza do tego wyznczonymi; 

7. Pełnoletni lub niepełnoletni słuchacze po zakończeniu zajęć prywatnych 

prowadzonych na terenie budynku szkolnego mają obowiązek opuszczenia Szkoły bez 

zbędnej zwłoki; 

8. Rodzice/prawni opiekunowie słuchaczy zajęć prywatnych prowadzonych w budynku 

szkolnym przez inne podmioty niż Szkoła przemieszczający się po szkole nie mają 

obowiązku noszenia identyfikatora, chyba że zajęcia te odbywają się w czasie trwania 

zajęć szkolnych lub zażąda tego pracownik szkoły; 

9. Organizatorzy zajęć prywatnych, w tym Najemcy mają obowiązek tworzenia list 

imiennych uczestników każdych zajęć, w tym indywidualnych, przechowywania we 

własnej dokumentacji i udostępnienia ich na wniosek dyrekcji szkoły – imienna lista 

powinna zawierać imię i nazwisko oraz numer telefonu uczestnika zajęć; 

10. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzeń wystąpienia zakażeń covid-19 w Szkole lub 

podczas zajęć prywatnych może wstrzymać realizację zajęć prywatnych, w tym kursu 

nauki pływania do odwołania. 

11. „Procedury wynajmu podmiotom prywatnym, instytucjom oraz osobom 

indywidualnym obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych w Szkole 

Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Chorzowie 

w czasie trwania epidemii” wchodzą w życie Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 

nr 04/2020/2021 z dnia 1 października 2020 r. 


