
Organizacja zajęć i procedury obowiązujące przed i po lekcji wychowania fizycznego  

w PSP nr 29 im. Armii Krajowej w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego 

rok szkolny 2020/21 - od 1 września 2020 

 

1. Nauczyciel wychowania fizycznego udaje się po uczniów na segment główny PSP 29. 

Oddział czeka w swojej wyznaczonej sali lekcyjnej. 

2. Uczniowie przeprowadzani są na halę gimnastyczną przez dwór, jeśli tylko to możliwe. Gdy 

warunki atmosferyczne nie pozwalają, uczniowie przeprowadzani będą przez segment 

należący do PLO VI. 

3. Podczas przeprowadzania uczniów przez korytarz PLOVI, nauczyciel wraz z grupą czeka, aż 

inne klasy wejdą do sal lekcyjnych, aby nie stwarzać dodatkowego zagrożenia. 

4. Podczas przeprowadzania uczniów na zajęcia, uczniowie zobowiązani są zakrywać usta i 

nos oraz przestrzegać stosownych odległości między sobą (min. 1,5m). 

5. Lekcje zostają zgrupowane po 2 godziny, aby zapobiec częstej wymianie ćwiczących oraz w 

celu sprawniejszej dezynfekcji hali i wietrzenia szatni. 

6. Zajęcia na otwartej przestrzeni prowadzone są tak często ,jak tylko jest to możliwe. 

7. Klasa jest podzielona przez nauczyciela, tak aby jak najmniej osób znajdowało się w 

jednym momencie w szatni. 

8. W szatni podczas przebierania się przed zajęciami może znajdować się max. 8 osób. 

Uczniowie przebierający się, jak i czekający, zachowują bezpieczne odstępy w szatni oraz w 

wyznaczonym miejscu przez nauczyciela. 

9. Podczas zajęć wychowania fizycznego nauczyciel korzysta z minimalnej ilości przyrządów i 

przyborów sportowych, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. 

10. Przedmioty i sprzęt znajdujący się w hali, którego nie można skutecznie umyć, uprać lub 

zdezynfekować, będzie usunięty lub dostęp do niego będzie uniemożliwiony. 

11. Każdy sprzęt użyty na lekcji jest dezynfekowany. 



12. Podczas realizacji zajęć uczniowie unikają ćwiczeń i gier kontaktowych. 

13. Uczniowie zobowiązani są być przygotowanymi do zajęć na świeżym powietrzu, 

niezależnie od warunków atmosferycznych. Muszą posiadać odpowiednią odzież. 

14. Klasy, które zaczynają dzień lekcjami wychowania fizycznego przychodzą bezpośrednio 

na halę gimnastyczną jednak nie wcześniej niż 10 min przed planowanymi zajęciami. 

15. Uczniowie strój na w-f biorą od razu do swojej przydzielonej sali lekcyjnej. 


