
Załącznik 13 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 31/2020 

z dnia 28 sierpnia 2020 r.  

 

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć wychowania fizycznego 

 

1. Nauczyciel w czasie zajęć może mieć zasłonięte maseczką lub innym dozwolonym 

środkiem ochrony lub garderoby - usta i nos. 
2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel sprawdza przestrzeganie zasad obowiązujących 

uczniów, sprawdza porządek w szatni i spotyka się z podopiecznymi przed salą 

gimnastyczną. 

3. Przy wejściu do sali gimnastycznej nauczyciel dezynfekuje dłonie w miejscu do tego 

wyznaczonym. Kontroluje również, żeby ręce zdezynfekowali uczniowie. 

4. Po wejściu na salę gimnastyczną, nauczyciel przydziela uczniom miejsca do 

pozostawienia worka/ torby oraz ewentualnie butelki z wodą. 
5. Po zakończeniu zajęć sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane 

przez pracownika obsługi. 
6. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  

kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny. 
7. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

8. Po zakończonej jednostce lekcyjnej, nauczyciel organizuje wyjście grupy zachowując 

dystans społeczny, a przy drzwiach wyjściowych sali dezynfekuje dłonie w miejscu do 

tego wyznaczonym. Kontroluje również, żeby ręce zdezynfekowali uczniowie. 

9. Po wejściu na pawilon sportowy uczeń udaje się do wyznaczonej  szatni, gdzie przebiera 

się w strój sportowy. 

10. W szatni  pozostawia  tylko odzież wierzchnią. Worek / torbę zabiera na salę 

gimnastyczną. 

11. Przed wejściem do sali gimnastycznej dezynfekuje dłonie w miejscu do tego 

wyznaczonym. 

12. Po wejściu na salę gimnastyczną odkłada swój worek / torbę w wyznaczonym miejscu, a 

następnie zdejmuję maseczkę (bądź inny element garderoby zasłaniający usta i nos) i 

wkłada ją do foliowej torebki z suwakiem a następnie do worka/ torby . 

13. Podczas przerw w zajęciach  może korzystać tylko i wyłącznie ze swojej butelki lub 

bidonu!  

14. Nauczyciel odprowadza uczniów do szatni, a po jej opuszczeniu przez uczniów 

sprawdza jej stan. 


