
Warunki do uprawiania sportu i rekreacji.… na medal 
 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu informuje, że w trakcie 
bieżących kontroli szczegółowej ocenie poddano sale gimnastyczne, boiska, place rekreacyjne 
oraz szkolne hale sportowe, z których korzystają uczniowie szkół podstawowych na terenie 
powiatu wągrowieckiego. Kontrole przeprowadzono w ramach projektu zainicjowanego przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z Partnerami pod hasłem „Warunki do uprawiania 
sportu i rekreacji.… na medal”. Zamierzeniem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa 
użytkowników szkolnych obiektów sportowych oraz zapewnienie im właściwych pod 
względem higieniczno-sanitarnym warunków do uczestniczenia w zajęciach wychowania 
fizycznego jak również wypoczynku, rekreacji i zabawy. 

W ramach projektu skontrolowano 50% szkół podstawowych działających na terenie 
powiatu wągrowieckiego funkcjonujących samodzielnie oraz w zespołach szkół.  
Przyjęto następujące kryteria pozytywnej oceny bloku sportowego:  

• teren szkoły we właściwym stanie sanitarno-higienicznym,  
• nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona,  
• szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczone,  
• otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone,  
• boisko posiada ogrodzenie w dobrym stanie technicznym,  
• nawierzchnia boisk i placów w dobrym stanie technicznym,  
• bramki i inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża,  
• bramki i inne konstrukcje posiadają atesty,  
• w miejscach przeznaczonych do gier i zabaw umieszczone są tablice informacyjne, 

określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego,  
• pomieszczenia bloku sportowego, wyposażenie bloku sportowego oraz sprzęt 

sportowy w dobrym stanie technicznym,  
• punkty świetlne, szyby w oknach i inne elementy wyposażenia sali gimnastycznej 

spełniają wymogi bezpieczeństwa,  
• sprzęt sportowy posiada atesty lub certyfikaty  
• sprzęt sportowy prawidłowo przechowywany,  
• zaplecze sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej, wyposażone w ustępy, 

umywalnie i natryskownie z dostępem do ciepłej, bieżącej wody,  
• urządzenia higieniczno-sanitarne utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności 

technicznej,  
• oddzielne szatnie dla dziewcząt i chłopców  
Na 13 skontrolowanych szkół 4 spełniły wszystkie ww. kryteria, a kontrola nie wykazała 

żadnych innych uchybień w zakresie warunków do prowadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego i rekreacji. Dyrektorzy szkół: Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu, Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Wągrowcu, Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku, Szkoły 
Podstawowej w Niemczynie otrzymali dyplomy z tytułem „Warunki do uprawiania sportu             
i rekreacji… na medal”.  
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