
 
Procedura prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, 

 gimnastyki sportowej, gimnastyki artystycznej 
 w czasie pandemii wirusa COVID-19  

w Szkole Podstawowej nr 267 im. Juliusza Słowackiego w Warszawie 
 

Postanowienia ogólne: 
 

1. Na lekcje wychowania fizycznego i zajęcia specjalizacji sportowej uczęszczać mo-
że uczeń nie wykazujący objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg od-
dechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w warunkach domowych. 
 

2. W przypadku gdy zajęcia sportowe są pierwszymi bądź ostatnimi zajęciami 
ucznia, uczeń może być przyprowadzany i odbierany przez opiekunów bez obja-
wów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze 
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
 

3. Opiekun odbierający dziecko ze szkoły zobowiązany jest stosować się do obecnie 
obowiązujących zasad placówki dotyczących miejsca i czasu odbioru dziecka. 
 

4. Uczeń u którego zaobserwowane zostaną objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel zostanie odizolowa-
ny w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając mini-
mum dwa metry odległości od innych osób. Opiekunowie ucznia niezwłocznie 
zostaną powiadomieni o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. 
 

5. Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do próśb nauczyciela, 
którego celem jest przeciwdziałanie pandemii wirusa COVID-19. 
 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

Wychowanie Fizyczne 

1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zgodnie z instrukcją BHP 
(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kicha-
nia i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Obowiązkowa dezynfekcja 
rąk przy wejściu oraz wyjściu z obiektu sportowego. 
 

2. Uczniowie są przyprowadzani przez nauczyciela prowadzącego poprzednie zaję-
cia, na zajęcia wychowania fizycznego 5 minut przed rozpoczęciem. Po zakoń-
czonych zajęciach uczniowie są odprowadzani przez nauczyciela wychowania fi-



zycznego do określonej sali. Podopieczni poruszając się po szkole w miarę moż-
liwości trzymają szyk pozwalający na utrzymanie co najmniej półtorametrowego 
odstępu od innych osób.  
 

3. Uczniowie oczekują na nauczyciela wychowania fizycznego w wyznaczonym 
miejscu na trybunach hali sportowej szkolnej, z zachowaniem dystansu 1,5 m. 
między uczniami oraz między klasami. 
 

4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przy-
bory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć na-
leży czyścić lub dezynfekować. Rekomenduję się dezynfekcję po każdych zaję-
ciach. 
 

5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w 
czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 

6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Rekomenduję się prowa-
dzenie zajęć na świeżym powietrzu, na terenie szkoły oraz terenach przyszkol-
nych. 
 

7. Szatnie zostają wyłączone z użytku (poza toaletą). Zaleca się by uczniowie w dniu 
zajęć WF przychodzili do szkoły w stroju umożliwiającym uczestnictwo w ćwicze-
niach fizycznych. 
 

8. Zaleca się prowadzenie zajęć w formie bezkontaktowej. 
 

9. Nauczyciel przygotowuje sprzęt sportowy przed rozpoczęciem zajęć. Po zakoń-
czonych zajęciach nauczyciel dezynfekuje używany sprzęt sportowy. Jedynie na-
uczyciele mają wstęp do magazynu sportowego. 
 

10. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego przebywają w świetlicy lub 
w bibliotece szkolnej, bądź też na trybunach w hali sportowej. 

 

Gimnastyka Sportowa mężczyzn 
 
Przybycie na zajęcia sportowe i przebieranie: 

 

1. Zespoły lekcyjne rozpoczynające i kończące zajęcia sportowe poruszają się mię-
dzy salami w obecności wyznaczonego nauczyciela. 



 
2. Podopieczni poruszając się po szkole w miarę możliwości trzymają szyk pozwala-

jący na utrzymanie co najmniej półtorametrowego odstępu od innych osób. 
 

3. Nakazuje się dezynfekcję rąk (płyn do dezynfekcji, mydło) przed dotarciem na za-
jęcia sportowe. 
 

4. Na zajęcia sportowe zabiera się tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Na zajęciach ucz-
niowie mają zakaz używania telefonów komórkowych i innych niezwiązanych z 
zajęciami urządzeń bez wyraźnej zgody nauczyciela. 

 
5. Z uwagi na charakter specjalizacji zaleca się przebranie w strój sportowy. 

 
6. Nieprzebrani uczestnicy prezentujący czysty strój niekrępujący ruchów: spodnie 

krótkie bądź dresowe, koszulka umożliwiająca podjęcie wzmożonego wysiłku fi-
zycznego zostaną dopuszczeni do zajęć. 
 

7. Uczeń biorący udział w zajęciach jako osoba nieprzebrana powinien posiadać co 
najmniej koszulkę na zmianę, w którą mógłby się przebrać po zakończonej lekcji. 
 

8. Uczniowie wchodzą do szatni maksymalnie pięcioosobowymi grupami i po prze-
braniu zajmują (w obecności nauczyciela) wyznaczone miejsce na sali bądź kory-
tarzu nie przemieszczając się bez wyraźnej zgody nauczyciela. 
 

9. Po zakończonych zajęciach uczniowie wychodzą z sali maksymalnie pięciooso-
bowymi grupami w celu przebrania się. Osoby nieprzebierające się czekają w 
wyznaczonym miejscu na sygnał nauczyciela odprowadzającego oddział na dal-
sze zajęcia. 
 

10. Nakazuje się zakrywanie ust i nosa w korytarzu łączącym szatnie, sale i pokój na-
uczycielski. Z uwagi na bardzo wąskie przejście zaleca się założenie maseczki. 
 

11. Zakazuje się oczekiwania na zajęcia, a także kolegów i koleżanki w korytarzu łą-
czącym sale gimnastyczną, pokój nauczycielski i szatnie. 

 

Podczas zajęć: 
 

1. Na sali gimnastycznej uczniowie przygotowani do zajęć przebywają i ćwiczą bez 
maseczek. Uczniowie posiadający zwolnienie z zajęć sportowych przebywają na 
sali w maseczce lub bez, zależnie od ilości niećwiczących i możliwości gospodar-
czych obiektu, na którym odbywa się lekcja. 
 

2. Lekcje odbywające się w zespołach łączonych, w miarę możliwości przeprowa-
dzane są przy przestrzeganiu klasowych granic oddziału tj. uczniowie klasy „A” 



tworzą podzespół ćwiczebny z uczniami klasy „A”, uczniowie klasy B z uczniami 
klasy „B” itp. 
 

3. W miarę możliwości uczniowie ćwiczą w tym samym miejscu chyba, że sytuacja 
bądź treść komunikatu wymaga inaczej. 
 

4. Uczniowie z tego samego oddziału podczas ćwiczeń starają się utrzymać mini-
mum pół metra odległości od rówieśników i dwa metry odległości od rówieśni-
ków z innych oddziałów. 

 
5. Na przyrządach i z użyciem przyborów ćwiczymy tylko za zgodą nauczyciela. Nie 

wymieniamy się przyborami bez zgody nauczyciela bądź wcześniejszej dezynfek-
cji. 
 

6. W miarę możliwości część zajęć sportowych odbywać się może na obiektach 
przyległych do boiska szkolnego. 

 

Postawa nauczyciela: 
 

1. Nauczyciel w miarę możliwości unika kontaktu bezpośredniego z podopiecznymi, 
starając się utrzymać minimum półtora metra odległości. 
 

2. W przypadku niemożliwości zachowania dystansu społecznego powinien zakryć 
nos i usta. 
 

3. Nauczyciel podejmujący się asekuracji uczestnika zajęć powinien założyć ma-
seczkę chyba, że wysiłek włożony w asekurację mógłby negatywnie odbić się na 
zdrowiu nauczyciela np. prowadząc do omdlenia i stwarzając sytuację niebez-
pieczną dla niego i uczniów. Mimo wszystko zaleca się unikania sytuacji wymaga-
jących asekuracji bez maseczki. 

 
 

Gimnastyka Artystyczna/Balet 
 

1. Uczniowie wchodzą na teren obiektów sportowych pod opieką trenera prowa-
dzącego. 
 

2. Bezpośrednio przed wejściem na halę/sale gimnastyczną uczniowie  są zobowią-
zani do dezynfekcji rąk płynem odkażającym. 
 

3. Uczniowie przychodzą na zajęcia w stroju sportowym  z własnymi przyborami, 
sprzętem tj. skakanka, ochraniacze itd. 
 

4. Zajęcia prowadzone są  w formie bezkontaktowej. 



 
5. W czasie treningów zachowany jest dystans co najmniej 1,5m pomiędzy uczest-

nikami . 
 

6. Uczniowie zwolnieni z uczestnictwa w treningach  przebywają na trybunach za-
chowując odległość nie mniejszą niż 1,5 m. 

7. Po zakończonych  zajęciach pracownik szkoły jest zobowiązany do dezynfekcji 
przyrządów szkolnych tj. drążek baletowy, drabinki oraz wietrzenia obiektów 
sportowych. 

8. Nauczyciel prowadzący po zakończeniu treningu jest zobowiązany odprowadzić 
uczniów  klas 1-3  do sal lekcyjnych. 
 

Postanowienia końcowe 

 
1. Szkoła zobowiązana jest do dezynfekcji powierzchni i używanego sprzętu spor-

towego co najmniej raz w ciągu doby. 
 

2. Sala sportowa podlega wietrzeniu przynajmniej raz na godzinę. W przypadku 
sprzyjających warunków atmosferycznych okna pozostają otwarte także w trak-
cie zajęć. 
 

3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Mini-
stra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis 
lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów 
prawa. 
 

4. Powyższa procedura obowiązuje do odwołania i jest podrzędna względem obec-
nie obowiązujących przepisów epidemiologiczno-sanitarnych Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego. 
 

5. Powyższa procedura podlega procesowi ewaluacji i może być aktualizowana w 
dobie dynamicznej sytuacji epidemiologicznej. 
 

 

Opracowano na podstawie:  
• Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020-1 

 
Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów gimnastyki. 

 

 

            


