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ZASADY DOTYCZĄCE GRUP ZORGANIZOWANYCH UCZĘSZCZAJĄCYCH NA 

ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO W OKRESIE EPIDEMI COVID 19 W KRAKOWSKIM 

SZKOLNYM OŚRODKU SPORTOWYM W ROKU SZKOLNYM 2021/22 

 

1. Klasy przyjeżdżają na zajęcia najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. 

Wchodzą do budynku przy kortach, gdzie przebierają się w stroje sportowe oraz 

zmieniają obuwie w wyznaczonych dla danej klasy szatniach. 

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku przy kortach. 

3. Podczas pierwszej lekcji nauczyciel/instruktor KSOS prowadzący daną klasę 

poinformuje wychowawcę przed wejściem na teren obiektu KSOS o organizacji 

wejścia i wyjścia klasy do i z obiektu na okres trwania epidemii. 

4. Na zajęcia te przyjmowane będą jedynie dzieci zdrowe, bez żadnych oznak 

chorobowych typu: katar, kaszel, gorączka, duszności, itp.  

5. Po wejściu do obiektu wychowawca klasy informuje pracownika KSOS o braku 

podejrzeń infekcji górnych dróg oddechowych u grupy szkolnej. 

6. W uzasadnionych przypadkach podejrzenia infekcji górnych dróg oddechowych 

pracownik KSOS dokona pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. 

7. Nauczyciel lub opiekun przyjeżdżający z dziećmi musi mieć maseczkę 

zasłaniającą usta i nos. 

8. Na terenie ośrodka i podczas zajęć dzieci nie muszą nosić maseczek.  

9. Nauczyciel oraz rodzice przebywają w trakcie zajęć na kortach, w 

wyznaczonych miejscach z zachowaniem dystansu 2 m od kolejnego rodzica, 

przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

(osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk). 

10. Obowiązkowa dezynfekcja rąk w momencie wejścia na korty przez wszystkich 

uczestników zajęć. 

11. Podczas zajęć ilość uczniów przebywających jednocześnie na korcie będzie 

zgodna z wytycznymi MZ i GIS. 

12. Należy maksymalnie ograniczyć przebywanie dzieci w przebieralniach po 

zajęciach (szybkie przebieranie się).  

13. Szybkie i sprawne opuszczenie Ośrodka do 15 minut po skończonej lekcji. 

14. W celu zmniejszenia czasu przebywania uczniów w większej grupie, część 

organizacyjno-porządkowa lekcji może zostać skrócona jedynie do sprawdzenia 

liczebności grupy, natomiast obowiązkiem wychowawcy klasy jest sprawdzenie 

obecności uczniów w dzienniku zajęć KSOS podczas trwania lekcji. 

15. Dezynfekcja szatni po każdej klasie. 


