ORGANIZACJA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SANOKU W WARUNKACH EPIDEMII COVID – 19
Opracowano na podstawie dokumentu, pt.: „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek.

1. Na zajęcia wychowania fizycznego może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Jeżeli nauczyciel wychowania fizycznego zaobserwuje u ucznia objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,
zobowiązany jest odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym
miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
powiadomić Dyrektora Szkoły o konieczności odebrania ucznia ze szkoły przez
rodziców.
3. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie
rąk (przed i po wyjściu z sali gimnastycznej, po powrocie ze świeżego powietrza i po
skorzystaniu z toalety, itp.), zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu, nosa i ust.
4. Przybory i przyrządy do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, ławeczki gimnastyczne,
drabinki, itp.) wykorzystywane podczas zajęć, będą czyszczone lub dezynfekowane
przez osoby sprzątające szkołę.
5. Podłoga w sali gimnastycznej będzie myta przez pracowników sprzątających
detergentem lub dezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
6. Sala gimnastyczna będzie wietrzona po każdych zajęciach, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
7. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia realizowane będą na świeżym
powietrzu.
8. Podczas realizacji zajęć z wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować bezpiecznego dystansu ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
9. Przy sali gimnastycznej zostanie umieszczony podajnik z płynem do dezynfekcji rąk.
Uczniowie wchodząc i wychodząc z szatni oraz sali gimnastycznej i udając się na
zajęcia są zobowiązani zdezynfekować ręce.
10. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego stosowania się do postanowień
Regulaminu Sali gimnastycznej i boiska szkolnego.

