
Załącznik nr 12
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, hali sportowej, szatni i boisk sportowych
w Szkole Podstawowej nr 3 w Pleszewie

1. Podczas  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć  pozalekcyjnych  sportowych  w  hali
sportowej mogą przebywać cztery grupy uczniów, w sali  gimnastycznej   dwie, w salce
korekcyjnej – jedna,  na boiskach Orlik mogą przebywać  cztery grupy. W szczególnych
przypadkach liczba grup może być zwiększona o jedną, przy założeniu, że zachowany jest
między nimi dystans.

2. Uczniowie na teren hali sportowej wchodzący z budynku A – wejściem przy świetlicy, z
budynku B przy pokoju nauczycieli WF. W ten sam sposób opuszczają teren hali.

3. W szatniach obowiązuje limit – jedna grupa na szatnię. Opiekę nad uczniami w czasie
przebierania sprawuje nauczyciel uczący.

4. Podczas przebywania w szatni i przygotowywania się do lekcji  lub po niej,  uczniowie
zobowiązani  są  zachowywać  dystans  między  sobą  i  do  minimum  ograniczyć  czas
przebywania w szatniach. 

5. Uczniowie korzystają z szatni rotacyjnie. Jednorazowo może przebierać się jedna grupa
uczniów.   Za  uczniów w szatni  odpowiedzialny  jest  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  z
grupą. 

6. Podczas przebierania się w szatni uczniowie zasłaniają usta i nos maseczką.
7. Uczniowie niećwiczący nie korzystają z szatni.
8. Szatnie są dezynfekowane i wietrzone po każdej grupie.
9. Przed  i  po  każdej  lekcji  wychowania  fizycznego  nauczyciel  przypomina  uczniom  o

obowiązkowym umyciu rąk i dezynfekcji.
10. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne lekcje wychowania fizycznego odbywają

się  na  świeżym  powietrzu.  Zaleca  się  korzystanie  z  boisk,  terenów  szkolnych  i
przyszkolnych. Lekcje w terenie organizowane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

11. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować,
umyć. Nauczyciel odpowiada za dezynfekcję sprzętu sportowego, z którego korzystał podczas
realizowanej lekcji - rejestr dezynfekowania sprzętu . Dezynfekcję mogą przeprowadzać również
pracownicy hali sportowej. 

12. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. Nie
organizuje się gier, zabaw, ćwiczeń wymagających zbliżenia.

13. Zabrania  się  korzystania  z  boiska  przez  osoby trzecie. Podczas  prowadzenia  zajęć  na
boiskach przebywają wyłącznie uczniowie pod opieką prowadzącego nauczyciela WF.

14. Uczniowie realizujący zajęcia  na basenie w parku wodnym Planty,  podczas transportu
autobusem obowiązkowo zakrywają usta i nos. Zbiórka na przystanku autobusowym przy
hali z zachowaniem odstępu społecznego.


