
REGULAMIN PRACY SZKOŁY OBOWIĄZUJĄCY OD 31 MAJA 2021 

 

1. Zalecenia ogólne obowiązkowe dla wszystkich uczniów: 

- do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi; jeżeli wystąpią objawy 

wskazujące możliwość zachorowania (katar, kaszel, podwyższona temperatura) należy 

pozostać w domu, 

- do szkoły można wchodzić tylko wyznaczonymi drzwiami, 

- przed wejściem należy odkazić dłonie, 

- przed wejściem do szkoły zostanie dokonany pomiar temperatury, 

- na terenie szkoły, z wyjątkiem klas i sali gimnastycznej, obowiązuje noszenie 

maseczek, 

- każda klasa ma swoją izbę lekcyjną, 

- jeśli zaistnieje sytuacja konieczności podziału klasy na grupy do dyspozycji jest 

pracownia komputerowa oraz stołówka, 

- należy po każdej lekcji wietrzyć klasę, 

- na przerwę wychodzimy w miarę możliwości na boisko i teren przy szkole. 

2. Rozwiązania szczegółowe:  

- od 31 maja uczniowie będą rozpoczynali zajęcia o różnych godzinach: 

• godz. 8.00 – klasa 4, 5, 6, 7A, 7B, 8A, 8B 

• godz. 8.10 – klasa 1, 2, 3 

- klasy rozpoczynające zajęcia od godz. 8.00 wchodzą głównym wejściem 

- klasy rozpoczynające zajęcia od godz. 8.10 wchodzą od strony boiska 

- na wszystkich ciągach komunikacyjnych podczas przerw obowiązuje noszenie 

maseczek 

- tylko w czasie lekcji, w swojej klasie uczniowie mogą przebywać bez maseczek 

- podczas przerw obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m 

- uczniowie w miarę możliwości (jeśli pozwolą warunki atmosferyczne) zobowiązani 

są do spędzania przerw na świeżym powietrzu 

- jeśli warunki atmosferyczne nie pozwolą na spędzenie przerw na świeżym 

powietrzu, będą obowiązywały rejony (zony): 

• klasy 1, 2, 3 – korytarz na parterze 

• klasy 4, 5, 7A – duży hol na parterze 

• klasy 6, 7B, 8A, 8B – korytarz na piętrze 



 

Wyznaczone miejsca do wejścia do szkoły rano obowiązują również po zakończeniu 

zajęć. 

Wyżej wymienione zasady obowiązują do odwołania. 

 

 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

1. Uczeń ćwiczy we własnym stroju sportowym, który po każdych zajęciach jest 

zabierany do domu. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie zdrowi bez jakichkolwiek oznak 

chorobowych. 

3. Lekcje wychowania fizycznego mogą być organizowane na sportowych obiektach 

otwartych takich jak: stadiony lekkoatletyczne, wielofunkcyjne boiska sportowe, 

boiska orlik, oddzielnie wyznaczone rzutnie i skocznie, boiska rozgrzewkowe, 

siłownie zewnętrzne i inne o podobnym charakterze lub w terenie (las, park). 

4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Należy w 

maksymalny sposób ograniczyć kontakty uczestników zajęć i pracowników obsługi 

obiektu. 

5. Na trasie przemieszczania: klasa – sala gimnastyczna – boisko uczniowie mają 

obowiązek używać maseczek i zachowywać się zgodnie w aktualnymi wytycznymi 

epidemiologicznymi. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany wietrzyć salę gimnastyczną, części 

wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć. 

7. Zajęcia sportowe wraz z procedurami sanitarnymi trwają 45 minut. W wyjątkowych 

sytuacjach związanych z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można 

skrócić, jednak nie bardziej niż do 30 minut. 

8. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz samodzielnego poruszania się w 

pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego. Wskazane jest, aby administrator 

obiektu udostępnił WC z umywalką oraz dozownik płynu dezynfekującego. 



9. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach w 

okresie zagrożenia epidemiologicznego. 

10. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja 

rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji 

zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć. 

11. Zalecany jest bufor czasowy do 15 minut pomiędzy jednostkami lekcyjnymi w celu 

bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu 

sportowego. 

12. W trakcie zajęć uczniów i nauczyciela obowiązuje zachowanie odległości nie 

mniejszej niż 2 metry od siebie. 

13. Zawodnicy i nauczyciel przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Uczniowie mają 

obowiązek zachowania bezpieczeństwa sanitarnego podczas korzystania z szatni. 

14. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie 

przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym typu 

piłki, materace, płotki.  

15. Konieczna jest rezygnacja z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy 

powitaniu i pożegnaniu po zajęciach, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

16. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

17. Nauczyciela bezwzględnie obowiązuje aktualizacja obecności na zajęciach w 

dzienniku lekcyjnym.  


