
PROCEDURY ORGANIZACJI I PROWADZENIA ZAJĘĆ W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO „RAZEM 
ŁATWIEJ III” REALIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE „SPEŁNIONE MARZENIA” 

Postanowienia ogólne: 

1. Zajęcia realizowane są w soboty w terminie 07.09- 01.12.2020r. 

2. Zajęcia prowadzą wychowawcy- nauczyciele SOSW w Mrowli oraz osoby zatrudnione przez 
Stowarzyszenie .  

3. Zajęcia prowadzone są w ustalonych terminach i godzinach wg harmonogramu.  

4. W zajęciach biorą udział rodziny uczniów SOSW w Mrowli. 

Przyjęcie uczestników na zajęcia: 

1. Na zajęcia uczestnicy  wchodzą bocznym wejściem od strony sali gimnastycznej.  

2. Do dyspozycji uczestników jest wyznaczona szatnia i toalety w korytarzu sali gimnastycznej. 

3. Każdorazowo uczestnicy zajęć oraz prowadzący wypełniają ankietę wstępnej kwalifikacji covid19. 

Jeżeli uczestnik ma podwyższoną temperaturę ciała (37,5° i wyżej), kaszl, duszności, widoczne 
objawy przeziębienia, choroby – nie może być uczestnikiem zajęć.  

Prowadzenie zajęć: 

1. Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej SOSW w Mrowli.  

2. Zajęcia prowadzone są w wyznaczonych grupach.  

3. Podczas prowadzenia zajęć, o ile jest to możliwe, należy unikać bezpośredniego kontaktu między 
uczestnikami i prowadzącym.  

4. W czasie prowadzenia zajęć należy jak najczęściej wietrzyć salę. 

5. Po zrealizowanych zajęciach należy zdezynfekować pomieszczenie i używane sprzęty. 

Odzież ochronna: 

1. Osoby prowadzące zajęcia mają do dyspozycji: 

a. Rękawiczki ochronne jednorazowe,  

b. Przyłbice ochraniające część twarzową, maseczki,  

c. Fartuchy ochronne jednorazowe,  

d. Płyn do dezynfekcji.  

Postanowienia końcowe. 

1. Jeżeli w czasie zajęć u uczestnika wystąpią niepokojące objawy (podwyższona temperatura ciała, 
kaszel inne objawy), prowadzący zajęcia obowiązany jest natychmiast o tym fakcie powiadomić 
koordynatora projektu. 

2. Koordynator projektu informuje Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Organizatora (Prezesa 
Stowarzyszenia). 

3. Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika 
zajęć, u którego wystąpiły objawy choroby. 



4. Organizator prowadzi listę wszystkich osób, które w związku z organizacją zajęć przebywają na 
terenie Placówki. 

5. Środki do dezynfekcji dostępne są w dozownikach w widocznych miejscach. 

6. Po zakończeniu zajęć pomieszczenie oraz wszystkie użyte sprzęty poddawane są szczegółowej 
dezynfekcji.  

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję  procedury organizacji i prowadzenia zajęć.  

 

Data i podpis 


