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Procedura bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego 

oraz innych zajęciach sportowych organizowanych  

w Szkole Podstawowej nr 21 w Zespole Edukacyjnym nr 3 w Zielonej Górze  

obowiązująca w czasie trwania zagrożenia wystąpienia choroby COVID-19 

 

Cele procedury. 

 zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom i pracownikom, 

 zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby 

COVID-19  

 

1. Definicja przedmiotu procedury. 

Przedmiotem procedury jest ustalenie zasad korzystania z infrastruktury sportowej w tym 

placu zabaw wykorzystywanej w czasie zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych  

w czasie epidemii COVID – 19. 

 

2. Kogo dotyczy procedura ? 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są pracownicy zespołu oraz dyrektor. 

 

3. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 

przedmiotem procedury. 

 Dyrektor  – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; 

zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci i pracy, odpowiada za 

organizację pracy; wdraża zalecenia i dyspozycje Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEN  

i organu prowadzącego; opracowuje regulaminy i instrukcje związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa. 

 Nauczyciele i pracownicy administracyjno - obsługowi zespołu – są zobowiązani do 

rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; są zobowiązani 

do przestrzegania przepisów niniejszej procedury. 
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4. Organizacja zajęć: 

1. Przy wejściu na salę gimnastyczną obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz 

obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji. 

2. Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia wychowaniem fizycznym, wchodzą do budynku 

szkoły wejściem od strony boiska. 

3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych z kompleksu sal gimnastycznych (dwie sale) 

korzystają tylko dwie klasy. Każda klasa ma zajęcia sportowe na jednej sali. 

4. Dzieci korzystają z szatni przy salach gimnastycznych. Każdej klasie przydzielono po 

dwie szatnie – jedna dla dziewczynek, jedna dla chłopców.  

5. Uniemożliwiony zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach 

szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń. 

6. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem/dezynfekuje 

ręce. 

7. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą. 

8. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

9. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi. 

10.  W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej 

przestrzeni. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, będą usunięte lub dostęp do nich zostanie uniemożliwiony. 

12. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą 

czyszczone lub dezynfekowane. 

13.  W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny będą umyte detergentem 

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

 

Procedura wchodzi w życie 1 września 2021 r.  

Traci moc procedura z dnia 1 września 2020 r.  

 

 


