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Załącznik nr 9 

do zarządzenia dyrektora nr 21/2020 

                                                                                                              z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

 

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach 

sportowych obowiązujące w czasie trwania epidemii koronawirusa 

 na boisku wielofunkcyjnym 

 

 

1. Na boisku szkolnym wielofunkcyjnym może przebywać jedna grupa ćwiczebna 

(maksymalnie 26 uczniów). 

2. Zajęcia wychowania fizycznego na boisku szkolnym odbywać się będą zgodnie 

z zasadami dystansu społecznego. Uczniowie przebywając na korytarzu zasłaniają nos 

i usta, zdejmują maseczki po wyjściu na boisko. 

3. W łączniku  przy wyjściu na boisko szkolne znajdować sie będzie płyn do dezynfekcji 

rąk. Dzieci dezynfekują ręce przy wyjściu i  powrocie z zajęć na boisku szkolnym.  

4. Dzieci korzystają z szatni przy hali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy 

przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się 

i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga część grupy oczekuje 

w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu. Niedozwolone  jest użyczanie 

sobie stroju sportowego, gumek do włosów lub innych przedmiotów osobistych. 

5. Grupy ćwiczebne wychodzą na boisko pojedynczo z zachowaniem odstępów i tylko 

pod opieką nauczyciela. 

6. Uczniowie zachowują odstęp 1,5 m od siebie w czasie zbiórki i w miarę możliwości 

podczas ćwiczeń. 

7. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych na terenie 

boiska szkolnego w godzinach  pracy szkoły. 

8. Podczas jednej jednostki lekcyjnej na boisku wielofunkcyjnym może przebywać jedna 

grupa ćwiczebna wraz z opiekunem. 

9. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie 

można używać.  

10. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia 

i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka;  koszykówka i piłka ręczna - gra 

właściwa, dozwolone doskonalenie techniki indywidualnej) 

11. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, 

tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 

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

czyszczone lub dezynfekowane po każdej lekcji przez nauczyciela prowadzącego.  



Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku 

 
 

 

 

13. Po zajęciach grupy również wracają pojedynczo do budynku szkoły zachowując 

odpowiedni dystans umożliwiający spokojne wejście do szkoły i dezynfekcję rąk 

przez uczniów i nauczycieli. 

 
 


