
       Opole, 18.05.2020 
 
 

PROCEDURA FUNKCJONWANIA MIĘDZYSZKOLNEGO 

OŚRODKA SPORTOWEGO  

w stanie zagrożenia epidemicznego od dnia 21.05.2020 r.  

 
Na podstawie paragrafu 18 ustęp 2 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych placówkach oświatowych (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późniejszymi 

zmianami) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku (Dz.U.2020. 

poz.878) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu uruchamia zajęcia 

dydaktyczne dla swoich wychowanków zgodnie z procedurami zapisanymi poniżej: 

1. Każdy nauczyciel przystępujący do zajęć zobowiązany jest do podpisania 

oświadczenia pracownika (załącznik nr 1), akceptując i zobowiązując się do 

przestrzegania niniejszej procedury. Pracowników powyżej 60 r. ż.  obowiązuje  

oświadczenie z załącznika nr 2. 

2. Obowiązkiem prowadzącego zajęcia jest stosowanie się do wytycznych zawartych 

w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku (Dz.U.2020. poz.878) 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

 z wystąpieniem stanu epidemii, zapisów regulaminów MOS w zakresie 

korzystania z sali gimnastycznej MOS / boiska sportowego. 

 

Organizacja zajęć dydaktycznych 

 

1. Zasady korzystania z sali gimnastycznej MOS w Opolu określa Regulamin 

Korzystania z Sali gimnastycznej (Zał. nr 4) 

2. Zasady korzystania z boiska podczas zajęć określa Regulamin Korzystania z boiska 

(zał. Nr 5).   
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3. Rodzice i opiekunowi przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący 

minimum 2 m 

4. Na zajęcia uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. 

Wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. 

Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 37° 

5. Na zajęcia dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. 

6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia MOS. Rodzic wyposaża 

dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i z zajęć, i zabiera ją ze sobą.  

7. Dzieci podczas zajęć nie używają indywidualnej osłony nosa i ust. 

8. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z MOS (w sytuacjach nagłych, 

chorobowych) jest zobowiązany do podania numerów kontaktowych.  

9. W Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym wyznacza się pomieszczenie, bądź miejsce 

izolacji dla dzieci przejawiających objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości 

od innych osób i powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów w celu pilnego 

odebrania dziecka. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu MOS 

1. Pracę w MOS podejmują jedynie osoby zdrowe. 

2. Pracownicy powyżej 60 r. życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed 

ewentualnym podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń 

epidemicznych. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

3. W MOS wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej 

objawy chorobowe 

4. Pracownicy MOS są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-

epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 

lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem. 

5. W MOS w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb 

medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od 

pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci. 

7. Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje 

się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

8. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie. Procedura musi 

być dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych 

 i osobowych MOS 

 

 

 

 

 

 

 



Rodzice, opiekunowie prawni 

1. Podstawą dopuszczenia uczestnika do zajęć jest złożenie oświadczenia opiekuna prawnego 

ucznia, jednocześnie akceptujące i zobowiązujące do przestrzegania niniejszej procedury.  

2. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury 

3. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem 

bezdotykowym przez pracowników MOS.  

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o 

stanie zdrowia swojego dziecka, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących 

jego stanu zdrowia, są zobligowani do jego nieprzyprowadzania dziecka na zajęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik_nr_1_-MOS_oświadczenie_pracownika 

2. Załącznik_nr_2_-MOS_oświadczenie_pracownika_60_i_z_istotnymi_chorobami 

3. Załącznik_nr_3_-MOS_Oświadczenie opiekuna 

4. Załącznik_nr_4_-MOS_Regulamin korzystania z sali gimnastycznej 

5. Załącznik_nr_5_-MOS_Regulamin korzystania z boiska 

 


