
REGULAMIN  
ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 ORAZ KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ 
W SZKOŁE PODSTAWOWEJ W LIPCACH REYMONTOWSKICH 

W CZASIE PANDEMII COVID-19 
ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązują procedury związane z ograniczeniem 

rozpowszechniania się pandemii COVID-19 ustalone przez dyrektora szkoły na podstawie 

wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

  

1. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz tacy, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych czy w izolacji. 

2. Uczniowie oczekują na rozpoczęcie zajęć na korytarzu szkolnym, zachowując odpowiednie 

odległości. 

3. Uczniowie po wejściu do sali gimnastycznej mają obwiązek zdezynfekowania rąk. 

4. Uczniowie przebierają się w wyznaczonych dla nich miejscach: 

- dziewczęta w szatni, 

- chłopcy w sali gimnastycznej, 

5. W miejscach, w których przebierają się uczniowie, zostają wydzielone strefy, mające za zadanie 

ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19, a uczniowie mają obowiązek zachowywać dystans 

społeczny. 

6. W trakcie zajęć uczniowie zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad związanych z 

bezpieczeństwem zdrowotnym w czasie pandemii (m.in. nie dotykać oczu, ust i nosa, podczas 

kaszlu czy kichania zakrywać twarz ramieniem, zachować dystans społeczny…) 

7. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, 

ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe. 

8. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu na 

boisku szkolnym,. 

9. Jeżeli nauczyciel wychowania fizycznego zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje go, 

zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia o tym 

fakcie dyrektora szkoły. 

10.  Bezpośrednio po zakończeniu zajęć, uczniowie przebierają się w wyznaczonych dla nich 

miejscach, dezynfekują dłonie i opuszczają salę gimnastyczną. 

11. Sala gimnastyczna jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby, także w czasie zajęć. 

12. Używany sprzęt sportowy oraz podłoga w sali gimnastycznej myte są detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości, po każdych zajęciach. 


