
Regulamin 

korzystania z sali i boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 im Józefa Piłsudskiego  

 w Piasecznie w okresie COVID-19. 

 

1. Grupy na zajęciach sportowych liczą odpowiednio: 

a) sala sportowa w budynku przy ul. Świętojańskiej 

• powierzchnia całkowita 1999 m2 – 32 osoby i 3 trenerów 

• powierzchnia jednego sektora 366 m2 – 12 osób i 1 trener 

b) sala sportowa w budynku na Al.Kalin 

• powierzchnia całkowita 832 m2 – 16 osób i 2 trenerów 

• powierzchnia jednego sektora 277 m2 – 12 osób i 1 trener  

c) boisko szkolne – budynek przy Al.Kalin  

• powierzchnia całkowita 2040 m2 – 32 osoby i 3 trenerów; 

d) boisko szkolne – budynek przy ul. Świetojańskiej 

• powierzchnia całkowita 1267 m2 – 24 osoby i 2 trenerów. 

2. Obowiązuje weryfikacja liczby uczestników korzystających z zajęć. 

3. Wyłącza się uczestnikom możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza jedną 

toaletą). 

4. Zobowiązuje się uczestników do wielokrotnej dezynfekcji rąk, przede wszystkim przy 

wchodzeniu i opuszczaniu sali/boiska. 

5. Zobowiązuje się uczestników zajęć do dezynfekowania sprzętu sportowego będącego 

wyposażeniem stałym na sali/boisku, np. słupki do siatkówki, bramki sportowe, materace, 

ławeczki gimnastyczne, każdorazowo po ich użyciu i po każdej grupie. 

6. Zapewnia się 15 – minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami 

korzystających z zajęć. 

7. Ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających. Kolejna grupa oczekująca na zajęcia 

pozostaje poza terenem szkoły i pozostawia bezpieczne wyjście grupie kończącej zajęcia. 

8. Osoby towarzyszące uczestnikom zajęć a niebędące bezpośrednio ich uczestnikami, 

pozostają poza terenem szkoły. 

9. Ponadto, zobowiązuje się osoby korzystające ze szkolnej sali sportowej/boiska, do: 

a) zachowanie dystansu społecznego, 

b) wykorzystywania drobnego sprzętu sportowego osobistego lub klubowego i jego 

dezynfekcji, 

c) przybywania na salę/boisko w strojach i obuwiu sportowym, 

d) zaopatrzenia we własne środki do dezynfekcji, 

e) stosowania maseczek/przyłbic ochronnych w czasie wejścia na salę/boisko i w czasie 

opuszczania, maseczki/przyłbice mogą być zdjęte w trakcie zajęć z zachowaniem 

dystansu społecznego, 

f) stosowania środków zabezpieczających, tj. maseczek/przyłbic, rękawiczek przy każdym 

wychodzeniu z sali sportowej/boiska do wyznaczonej toalety. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


