
Załącznik 3 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 14 

z dnia 28. 08. 2020 r.  

 

Procedura organizacji zajęć sportowych (lekcji wychowania fizycznego).  

 

1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły. 

2. Zajęcia wychowania fizycznego organizowane są w salach gimnastycznych oraz na 

boiskach szkolnych. 

3. Podczas sprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia wychowania  fizycznego 

nauczyciel organizuje na świeżym powietrzu. 

4. Wychowankowie / uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez 

nauczycieli korzystają z boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i 

dystansu społecznego. 

5. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe, nauczyciel przypomina uczniom 

umowy / kontrakty dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz 

zwraca uwagę na obowiązujące w szkole zasady. 

6. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu 

kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą 

uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra. 

7. W salach  gimnastycznych używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlega myciu i 

dezynfekcji po każdym dniu zajęć, w miarę możliwości sprzęt po każdych zajęciach. 

Następna grupa uczniów może rozpocząć zajęcia w sali gimnastycznej po 

zakończonych czynnościach dezynfekcji. 

8. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a uczniowie 

przebierają się w odpowiedniej odległości od siebie z zachowaniem dystansu 

społecznego 1,5 metra. Uczniowie wykorzystują co drugi wieszak/ szafkę. 

9. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając 

ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  

miejscu. 

10.  Powrót do budynku szkoły z boiska sportowego odbywa się po ustawieniu uczniów z 

zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni 

obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5 i 6. 

11. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska są dezynfekowane poprzez oprysk 

środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. 

Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów 

może przebywać na  boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji. 


