
Zarządzenie nr 13 /2020 z dnia 31  sierpnia 2020r. 

Dyrektora Zespołu Szkół w Bielicach 

w sprawie wprowadzenia procedury organizacji zajęć wychowania fizycznego  

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1 

Wprowadza się wewnętrzną procedurę organizacji zajęć wychowania fizycznego , stanowiącą 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

…………….………................. 

                                                                                                                                     (podpis dyrektora) 

 



Procedura organizacji zajęć lekcyjnych - wychowanie fizyczne 

§ 1 

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 

2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem  

3. SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

4. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 

których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe. 

5. Z sali, w której prowadzone są lekcje wychowania fizycznego , należy usunąć 

przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć,  lub dezynfekować. 

 

6. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym 

powietrzu. 

7. Uczniowie nie ćwiczący zobowiązani są do przebywania w miejscu wskazanym 

przez nauczyciela. 

8. W szatniach i na korytarzach zaleca się używania maseczek ochronnych. 

9. Uczniowie zobowiązani są do przemieszczania się zgodnie z wyznaczonymi 

ciągami komunikacyjnymi tj. wchodzą z zewnątrz łącznikiem pomiędzy salą 

gimnastyczną a aulą. Opuszczają szatnie drzwiami od strony internatu.  

10. Uczniowie korzystający z szatni w auli wychodzą łącznikiem. 

11. Podczas ewakuacji obowiązują drogi ewakuacyjne. 

12. Zakazuje się przestawania i grupowania się uczniów w przestrzeni ciągów 

komunikacyjnych. 

13. Rzeczy osobiste pozostawione w szatniach przez uczniów zostaną potraktowane 

jako odpad komunalny i usunięte. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

usunięte rzeczy osobiste 

14. Toalety, umywalki i baterie przy umywalkach będą dezynfekowane po każdej 

lekcji, natomiast pomieszczenia , w których odbywają się lekcje wychowania 

fizycznego co najmniej raz dziennie. 



 


