
Regulamin organizacji zajęć wychowania fizycznego 
w czasie pandemii 

 
1. W zajęciach wychowania fizycznego  mogą brać udział tylko uczniowie , którzy nie wykazują    

objawów chorobowych.  
2. Lekcje odbywać się będą przede wszystkim na świeżym powietrzu oczywiście 

z uwzględnieniem warunków pogodowych. W razie złych warunków atmosferycznych zajęcia 
będą prowadzone w miarę możliwości w sali lekcyjnej lub korytarzu szkolnym i będą mieć 
charakter teoretyczny. 

3. Na terenie orlika i w sali gimnastycznej uczniowie mogą przebywać bez masek i rękawic 
ochronnych. 

4. Uczniowie wchodząc  i wychodząc z sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego dezynfekują 
ręce (zbiornik z płynem dezynfekującym umieszczony jest przed salą gimnastyczną 
i w magazynie sportowym). 

5. Sprzęt sportowy po skończonych lekcjach będzie regularnie dezynfekowany. 
6. W przypadku gdy klasy I –III rozpoczynają swoje lekcje wychowaniem fizycznym o godzinie 

8:00 uczniowie spotykają się w swoich klasach ze swoim nauczycielem  i wyjściem B  udają 
się na podwórko. W razie złych warunków pogodowych pozostają w swoich klasach. 

7. Jeżeli lekcje wychowania fizycznego w klasach I-III wypadają pomiędzy innymi lekcjami, 
uczniowie wraz z nauczycielem wychodzą na podwórko wyjściem D, a w razie złych 
warunków pogodowych pozostają w swojej klasie (z wyjątkiem uczniów z klasy 2a). 
Uczniowie klasy 2a przed  lekcjami wychowania fizycznego odbierani są przez nauczyciela wf 
od nauczyciela prowadzącego edukację w klasie 2a lub ze świetlicy, bądź od rodziców  
i wyjściem D udają się na  podwórko. W razie złych warunków pogodowych nauczyciel  
organizuje lekcje dla klas I-III w  holu szkoły lub w wolnej sali lekcyjnej   z zachowaniem 
dystansu między uczniami. 

8. Uczniowie z klas IV –VIII rozpoczynający w danym dniu swoje lekcje od lekcji wychowania 
fizycznego wchodzą do szkoły krótko przed dzwonkiem na lekcje i ustawiają się pod salą 
gimnastyczną po obu stronach korytarza w bezpiecznych odstępach. Jeżeli dwie klasy/grupy 
rozpoczynają swoje lekcje od lekcji wychowania fizycznego to jedna klasa ustawia się po obu 
stronach korytarza przed salą gimnastyczną w bezpiecznych odległościach od siebie, a druga 
klasa/grupa ustawia się w holu szkoły i na korytarzu przy salach 25 i 26 w bezpiecznych 
odległościach między sobą. 

9. W przypadku gdy zajęcia wychowania fizycznego wypadają w środku planu lekcyjnego klasy 
nauczyciel wychowania fizycznego w czasie przerwy odbiera klasę z odpowiedniej sali 
lekcyjnej wg planu lekcyjnego lub klasa zostaje przyprowadzona przez nauczyciela 
dyżurującego wg harmonogramu. Uczniowie zostają ustawieni przed salą gimnastyczną przez 
nauczycieli po obu stronach korytarza. Jeżeli na danej lekcji  są dwie lub trzy klasy/grupy  
to jedna klasa/grupa ustawia się po obu stronach korytarza przed salą gimnastyczną, a druga 
i trzecia  klasa/grupa ustawia się w holu szkoły i na korytarzu przy salach 25 i 26 
w bezpiecznych odległościach między sobą. 

10. Jeżeli będzie taka możliwość uczniowie przebierają się w czterech szatniach od wf (dwóch na 
terenie budynku szkoły, dwóch na terenie orlika) w strój sportowy lub dres sportowy 
z zastrzeżeniem, że w jednej szatni od wf może przebierać się naraz tylko 5 uczniów. 
O dzieleniu na grupy decyduje nauczyciel. W przypadku przebierania uczniów w szatniach na 
orliku dyżur pełni nauczyciel wychowania fizycznego a przy szatniach w budynku szkoły inny 
nauczyciel. Jeżeli nie ma możliwości przebrania się uczniów w strój sportowy lub dres 
sportowy uczniowie po dzwonku na lekcję zostawiają swoje plecaki w dwóch szatniach od wf 
(tylko tych na terenie budynku szkoły). Uczniowie wchodzą do szatni od wf pojedynczo, 
odkładają plecak i ustawiają się przed sala gimnastyczną po obu stronach korytarza 



w  bezpiecznych odległościach. Następnie wychodzą na boisko szkolne przez salę 
gimnastyczną. W razie złych warunków pogodowych uczniowie pozostają w sali 
gimnastycznej zachowując procedury bezpieczeństwa. 

11. Jeżeli na jednej godzinie lekcyjnej mają dwie klasy lekcje wychowania fizycznego to jedna 
klasa postępuje wg wyżej wymienionych procedur ( pkt  8,9 ), a druga klasa odbywa lekcję 
wychowania fizycznego na terenie szkoły bądź na drugim boisku szkolnym wychodząc ze 
szkoły wyjściem głównym A , zabierając ze sobą plecaki na boisko szkolne. W przypadku 
złych warunków pogodowych nauczyciel prowadzi lekcję teoretyczną na korytarzu w holu 
szkoły z zachowaniem dystansu między uczniami lub w wolnej sali lekcyjnej. 

12. Nieprzestrzeganie przez uczniów powyższego regulaminu skutkować będzie powiadomieniem 
rodziców i możliwością obniżenia oceny z zachowania. 

 


