
 

Załącznik nr 3 

Do Zarządzenia Dyrektora nr 39 

z dnia 30.08.2021r. 

 

Procedura prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 1  

im. Władysława Grabskiego w Lublinie w czasie epidemii COVID – 19  

 

1. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

2. Uczniowie korzystając z szatni są zobowiązani do przestrzegania higieny osobistej 

oraz zachowania dystansu: 

- dezynfekcja dłoni przed wejściem do szatni 

- rotacyjne wejście przy liczniejszych grupach i mniejszych pomieszczeniach 

- pozostawienie odzieży i rzeczy osobistych bezkontaktowo w stosunku do 

pozostałych korzystających (co drugi wieszak, np. plecaki na ławeczce czy buty na 

podłodze) 

- jest możliwe korzystanie z pryszniców z zachowaniem dystansu (co drugie 

stanowisko) 

3. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz dużej liczby grup 

ćwiczebnych zajęcia mogą odbywać się w salach gimnastycznych, w siłowni, w 

sali do tenisa stołowego z zachowaniem następujących zasad: 

- należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 

czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, 

- w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 

umyte detergentem oraz zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę 

możliwości po każdych zajęciach, 

- przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, rakietki, szachy, kijki nordic walking itp.) 

wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po każdym 

użyciu 



 

- uczeń nie powinien zabierać ze sobą do sali gimnastycznej niepotrzebnych 

przedmiotów. 

4. Realizacja zajęć z wychowania fizycznego: 

- lekcja odbywa się w zespołach klasowych lub w grupach międzyoddziałowych 

utworzonych do realizacji zajęć wychowania fizycznego 

- osoby niećwiczące przebywają w miejscu prowadzenia zajęć z zachowaniem 

dystansu społecznego, 

- zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby było możliwe zachowanie dystansu, 

- podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki 

walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi ( np. siatkówka, 

lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi 

przełajowe). 

5. Na czas obowiązywania stanu epidemii COVID-19 punkty regulaminów 

korzystania z sali gimnastycznej, siłowni, szatni i boisk  w Zespole Szkół nr 1 

stojące w sprzeczności z w/w zasadami tracą swoją ważność. 

 

 

 

 

 

 

 

 


