
Procedury obowiązujące podczas organizacji lekcji wychowania fizycznego 

oraz innych zajęć sportowych  organizowanych 

w Szkole Podstawowej nr 124 w roku szkolnym 2021/2022. 

1. Podczas przygotowania się uczniów do zajęć sportowych obowiązuje zasada dystansu 

społecznego. 

2. W zajęciach uczestniczą uczniowie zdrowi, nie przejawiający objawów choroby. 

3. Uniemożliwione zostaje przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc 

wyznaczonych do ćwiczeń. 

4. Uczniowie przed zajęciami dezynfekują ręce lub myją wodą z mydłem, to samo odbywa 

się po zakończonych zajęciach. 

5. Podczas zajęć sportowych każdy uczeń powinien posiadać własną, podpisaną butelkę 

z wodą, z której może pić tylko jej właściciel. 

6. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane. 

7. Uczniowie z klas IV, V, VI czekają na nauczyciela wf w swojej sali, gdzie mają lekcje. 

Przebierają się w stroje w sali, tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela. Każda klasa otrzyma 

odrębny regulamin przebieranie się w sali lekcyjnej. 

8. Uczniowie klas VII i VIII oczekują na zajęcia wychowania fizycznego pod swoją klasą 

lekcyjną na górnym korytarzu, schodzą do szatni wf pod opieką nauczyciela. 

W przypadku, gdy jest to pierwsza lekcja zbiórka jest bezpośrednio przed szatnią wf. 

9. Podczas zmiany stroju uczniowie zachowują bezpieczne odstępy (skracając czas 

przebierania się i przebywania w szatni do minimum). W razie zbyt licznej grupy osób będą 

przebierać się w sposób rotacyjny w mniejszych podgrupach. 

Po zmianie stroju uczeń bezzwłocznie udaje się na miejsce zbiórki. 

10. Podczas zbiórki  uczniowie stosują się do zasady dystansu społecznego, zachowując 

odpowiednie odległości oraz szyk ustawienia zgodny z zaleceniami nauczyciela. 

11. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego odbywać się będą na świeżym 

powietrzu podczas całego roku szkolnego (również w okresie jesienno-zimowym). 

12. Podczas zajęć wf obowiązuje zmienny strój sportowy. 

Strój do ćwiczeń: jednolite koszulki (kolorystyka ustalona z nauczycielem wf, ciemne spodenki 

sportowe, dres z długim rękawem i długimi spodniami, stój powinien być wygodny, nie krępujący 

ruchów ćwiczących, dostosowany do aktualnych warunków atmosferycznych (w razie 

chłodniejszych dni czapka, szalik, rękawiczki, cieplejsza bluza). 

 Obuwie sportowe:  wygodne, trzymające się stopy, z jasną, niebrudzącą podłogi oraz 

 nieślizgającą się podeszwą. Podczas zajęć na świeżym powietrzu obowiązuje sportowe 

 obuwie zewnętrzne. 

  Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego 


