
Zasady pracy na lekcji  wychowania fizycznego  

w czasie reżimu sanitarno-epidemiologicznego: 

1. Uczniowie poruszają się po bloku sportowym w określonym przez  nauczyciela 

porządku. Do momentu opuszczenia szatni i rozpoczęcia lekcji przebywają w 

maseczkach. 

2. Uczniowie przychodzą na blok sportowy po dzwonku na lekcję. Na przerwie po lekcji 

wf zostają pod opieką swojego nauczyciela. 

3. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu Uczniowie dezynfekują lub myją ręce. 

4. Podczas przerw śniadaniowych Uczniowie zostają na bloku sportowym i spożywają 

posiłki w wyznaczonych przez nauczycieli miejscach. 

5. Nauczyciele nie będą zbierać do tzw. koszyczków wartościowych rzeczy, nie będzie 

zamykana szatnia na klucz – przedmioty wartościowe Uczeń przynosi do szkoły na 

własną odpowiedzialność. 

6. Co najmniej przez pierwsze dwa tygodnie nie będziemy korzystać ze sprzętu 

sportowego, przede wszystkim z piłek. Wyjątek stanowi klasa sportowa siatkarska, 

której zespół będzie korzystał ze swoich piłek. 

7. Uczeń zawsze ma być przygotowany ( mentalnie i poprzez odpowiedni strój ) do 

odbycia zajęć na świeżym powietrzu. Pamiętajmy o zasadzie: Nie ma złej pogody – 

jest co najwyżej nieodpowiednio dobrany strój  

8. Jedna wyznaczona godzina zajęć  w tygodniu będzie przeznaczona na tzw. spacer – 

Uczniowie nie będą wtedy  korzystać z szatni na bloku sportowym i będą wychodzić z 

nauczycielem poza teren bloku sportowego lub szkoły.  

9. Prosimy, aby Uczniowie byli zwalniani przez Rodziców z uczestnictwa w lekcji wf tylko 

w przypadku ewidentnych przeciwwskazań (np. oczekiwanie na diagnozę u 

kardiologa, ortopedy, itp.). Przypominamy, że nauczyciel będzie dostosowywał formę 

i intensywność wysiłku do możliwości ucznia – jeżeli np. Uczeń zgłosi, że ma mocno 

stłuczoną nogę lub rękę, cierpi z powodu obfitej lub bolącej miesiączki  itp. nauczyciel 

dostosuje wymagania na dany moment. 

10. Wszelkie niedyspozycje (np. ból brzucha, ból głowy), mogą być w obecnej sytuacji 

epidemiologicznej ocenione jako stan chorobowy i być podstawą do konieczności 

zabrania ucznia przez Rodziców ze szkoły. 

11. Zachęcamy, aby to lekarz (np. pediatra), w przypadku konieczności, wystawił 

jednoznaczne zwolnienie z ćwiczeń fizycznych lub określonych ćwiczeń fizycznych na 

określony czas.  


