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PROCEDURA ORGANIZACJI ZAJĘĆ NA SALI GIMNASTYCZNEJ 

W SZKOLE NA CZAS PANDEMII 

 

obowiązująca Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie - Koźlu 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 

1. Nauczyciele wychowania fizycznego omawiają regulamin korzystania z sali 

gimnastycznej, szatni i boisk szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych 

GIS. 

2. Uczniowie przebierają się w szatniach , pozostawiając w nich ład i porządek. 

3. Zaleca się założenie maseczki przez uczniów w czasie przebywania w szatni. 

4. Podłogi w szatniach   powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po 

każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

5. Przed wejściem na salę gimnastyczną i po zakończeniu zajęć uczniowie  myją ręce. 

6. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach. 

7. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

należy czyścić lub dezynfekować. po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach. 

8. Przybory, które były używane w czasie zajęć   powinny po zajęciach znajdować się w 

wyznaczonym pomieszczeniu F- 12- sala F, D-11– sala D w pojemniku  z napisem 

 „ do dezynfekcji”. 

9.  Umyte lub zdezynfekowane przybory przechowywane są w  

 pojemniku z oznaczeniem „ zdezynfekowano”.  

10.  Dezynfekcja sprzętów odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji lub 

detergentu.Pojemnik z detergentem znajduje się  w kantorku F1 i D3. 

11. Zaleca się ograniczenie używania sprzętu sportowego do niezbędnego minimum. 

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
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13. Zaleca się częste korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz wyjście poza 

budynek, w tym w czasie przerw. 

14. Przyrządy na boisku szkolnym powinny być umyte detergentem lub zdezynfekowane 

po każdym dniu zajęć. 

15. Uczniowie biorący udział w zajęciach na obiektach sportowych na terenie miasta 

zobowiązani są do przestrzegania zaleceń obowiązujących na danym obiekcie ( basen, 

hala Azoty, hala Śródmieście, hala tenisowa). Trenerzy zobowiązani są do 

poinformowania uczniów o tych zasadach.  

 

 

 

 

 


