
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu z dnia 01 września 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19  
 

Procedury postępowaia podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć ruchowych 

w Szkole Podstawowej w Rossoszu na rok szkolny 2020/2021 

 

1. W związku z wymogami zachowania szczególnego bezpieczeństwa, część sprzętu sportowego 

może zostać czasowo wyłączona z użytku. 

2. Wszystkie osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są  do zachowania zasad 

higieny: 

a) dezynfekcja rąk przy wejściu na teren hali sportowej, orlik i po wyjściu z toalety, 

b) posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia do ćwiczeń. 

3. Obsługa hali zobowiązana jest do stosowania wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania 

się pandemii, w tym zapewnienia wszystkim osobom niezbędnych środków dezynfekcji, utrzymania 

nienagannej czystości terenu hali sportowej oraz wietrzenia hali sportowej. W celu wykonania 

wietrzenia hali sportowej wprowadza się przerwę techniczną w godzinach 11.35 – 11.50. Drugie 

wietrzenie hali należy wykonać po zakończonych zajęciach po godzinie 15.50. 

Wietrzenie hali sportowej oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji należy do obowiązków 

obsługi. 

4. W godzinach porannych przed rozpoczęciem zajęć pracownicy obsługi dezynfekują obiekt 

sportowy, urządzenia i przęt sportowy oraz dokonują wietrzenia i sprawdzenia stanu pomieszczeń. 

Po każdych zajęciach obługa zobowiązana jest do dezynfekcji sprzętu sportowego, który był używany 

na lekcji oraz pomieszczeń znajdujących się w na terenie hali. 

5. Podczas przerw śródlekcyjnych obowiązuje dla uczniów bezwzględny zakaz przebywania na 

terenie hali i obiektach sportowych. 

6. Obowiązuje 5-minutowy odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi z obiektów sportowych 

– dotyczy różnych grup ćwiczebnych. 

7. Każda grupa ćwiczebna korzysta wyłącznie z jednej szatni (odzielnie dla dziewcząt i  chłopców). 

8. Na terenie hali oraz boisk nie obowiązuje zakrywanie ust i nosa. 

9. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy 

ograniczać ćwiczenia i gry kontaktowe. 

10. Po każdych zajęciach uczniowie zobowiązani są do zabrania stroju sportowego do domu i uprania 

go. 

 

 


