
Załącznik nr  2  

do wewnętrznej procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu 

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19  

na zajęciach Wychowania Fizycznego  

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Toruniu 

 

Wprowadza się następujące zasady i działania: 

1. Prowadzący zajęcia przypomina i dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny między 

sobą i nauczycielem. 

2. Podczas zajęć wychowania fizycznego i w trakcie pozalekcyjnych zajęć sportowych, w których 

nie można zachować dystansu społecznego, ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe jak 

samoobrona, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna. Zastąpione one zostaną zajęciami z 

zakresu siatkówki, lekkoatletyki, treningu przekrojowego, badmintona, tenisa stołowego i 

ziemnego oraz  biegów przełajowych. 

3. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego prowadzone będą na otwartej przestrzeni 

tj. szkolnym Orliku z dostępną infrastrukturą lekkoatletyczną, a także pobliskimi terenami 

leśnymi. 

4. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostaną usunięte tak, aby uniemożliwić do nich dostęp.  

5. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć podlegać będą obowiązkowej dezynfekcji. 

6. Sala gimnastyczna, sprzęt sportowy oraz szatnie uczniowskie dezynfekowane będą codziennie 

po zakończonych zajęciach. 

7. Sala gimnastyczna oraz szatnie uczniowskie wietrzone są po każdych zajęciach (co godzinę). 

Odpowiedzialni za wietrzenie sal są nauczyciele wychowania fizycznego, mający w tym czasie 

zajęcia. 

8. Podczas zajęć uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek i rękawiczek.  

9. Uczniowie uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęciach 

sportowych są zobowiązani są do mycia rąk lub ich dezynfekcji, wchodząc i opuszczając obiekt, 

na którym odbywają się zajęcia. 

10. Wprowadzamy zakaz wchodzenia uczniów do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego w 

czasie przerw. 

11. Klucze do szatni będą w posiadaniu wyłącznie nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie 

nie będą mogli pobierać od nauczycieli kluczy do szatni. 

12. W szatniach wychowania fizycznego wprowadza się ograniczoną liczbę uczniów, by zachować 

zasadę dystansu społecznego. Zakłada się, że będzie to jedna grupa ćwiczebna na jedną szatnię. 

13. Podczas zajęć na basenie wprowadzone zostaną ograniczenia ilościowe tj. do 4 osób na tor jak 

również ograniczenia co do ilości uczniów przebywających w szatniach równocześnie  (jedna 

grupa ćwiczebna na jedną szatnię). 

14. Po każdorazowym korzystaniu z siłowni przez grupę ćwiczebną siłownia podlega wietrzeniu i 

obowiązkowej dezynfekcji. 

15. Uczniowie zwolnieni danego dnia z zajęć wychowania fizycznego z wyłączeniem uczniów 

zwolnionych całorocznie bądź semestralnie pozostają pod opieką nauczyciela wychowania 

fizycznego. W uzasadnionych przypadkach uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela 

bibliotekarza, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu nauczyciela wychowania fizycznego z 

nauczycielem bibliotekarzem. 


