
Regulamin bloku sportowego  

w czasie pandemii covid-19 
 

I. Obowiązki uczniów: 

 

1. Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz przychodzenia do szkoły z objawami 

chorobowymi tj: katar, kaszel, gorączka, duszności itp. 

2. W pawilonie sportowym mogą przebywać jedynie uczniowie rozpoczynający oraz kończący 

lekcję wychowania fizycznego. Zabrania się przebywania innych osób w pawilonie. 

3. Przed lekcją wychowania fizycznego uczniowie przychodzą do szatni pawilonu sportowego 

zachowując ogólne zasady sanitarne przyjęte w szkole tj. zakrywanie ust oraz nosa, 

zachowanie bezpiecznej odległości między sobą. 

4. Uczniowie rozpoczynający zajęcia mają obowiązek niezwłocznego przebrania się oraz 

opuszczenia szatni do wcześniej ustalonego, zalecanego miejsca tj. strefy przebywania  

w trakcie przerwy np. boiska sportowego, sali sportowej lub innego wyznaczonego miejsca 

przez nauczyciela dyżurującego. 

5. Klucz do  szatni pobiera grupowy od nauczyciela wychowania fizycznego. Po opuszczeniu 

szatni przez wszystkich uczniów grupowy ma obowiązek ją zamknąć, a klucz przekazać 

nauczycielowi wych. fiz. 

6. Grupowy ma obowiązek zgłosić wszelkie zauważone usterki nauczycielowi wych.fiz. lub 

innemu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, a nauczyciel, który uzyska taką informację, 

winien ją przekazać opiekunowi szatni. 

7. Uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce przed a także po lekcji wychowania fizycznego. 

8. Każdy zespół ćwiczebny dba o ład i porządek w szatni. 

9. Podczas trwania lekcji uczniowie nie mogą przebywać w szatni, która powinna być 

zamknięta do końca lekcji. Za zamknięcie szatni odpowiada nauczyciel wych.fiz. 

prowadzący zajęcia. Przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel sprawdza, czy szatnia jest 

zamknięta. 

10. O wszelkich przejawach agresji, bezpośredniego kontaktu wśród uczniów, zauważonych 

uszkodzeniach wyposażenia szatni czy innych niepokojących zdarzeniach uczniowie 

zobowiązani są niezwłocznie powiadomić nauczyciela. 

11. Podczas ćwiczeń w salach gimnastycznych obowiązuje zmienione obuwie oraz zmieniony 

czysty strój sportowy. 

12. Po dzwonku na lekcję uczniowie wychodzą na boisko szkolne lub wchodzą do sal 

gimnastycznych tylko pod opieką nauczyciela. 

13. W czasie przerwy uczniowie nie mogą samodzielnie przebywać na sali gimnastycznej oraz  

boisku szkolnym, na którym mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela. 

14.  Zabrania się uczniom wchodzenia do magazynu sportowego bez zezwolenia nauczyciela. 

15. W trakcie zbiórki oraz organizacji ćwiczeń należy zachować bezpieczną odległość z innymi 

osobami. 

16. Uczniowie chcący skorzystać z toalety mogą to zrobić tylko w pawilonie sportowym. 

17. Uczniowie kończący lekcje wychowania fizycznego zobowiązani są do przestrzegania zasad 

higieny oraz niezwłocznego przebrania się i opuszczenia bloku sportowego. 

18. Uczniowie kończący lekcję wychowania fizycznego opuszczają pawilon sportowy po 

dzwonku rozpoczynającym przerwę. 

 



II. Obowiązki nauczyciela wychowania fizycznego: 

 

1. Nauczycieli obowiązuje bezwzględny zakaz przychodzenia do szkoły z objawami 

chorobowymi tj: katar, kaszel, gorączka, duszności itp. 

2. Każdy nauczyciel prowadzący lekcje wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe ma 

obowiązek obecności na korytarzu przy szatni  do momentu opuszczenia szatni przez jego 

uczniów. 

3. Nauczyciel sprawdza stan szatni (porządek , czystość, stan techniczny ) przed wejściem do 

niej uczniów i po ich wyjściu. 

4. Przed zajęciami nauczyciel otwiera sale gimnastyczne i zamyka je bezpośrednio po lekcji. 

5. Nauczyciel ma obowiązek  wyjaśnić uczniom zasady bezpieczeństwa obowiązujące na 

lekcji wychowania fizycznego w okresie epidemii.  

6. Nauczyciel systematycznie przypomina uczniom zasady higieny dotyczące mycia rąk, 

dezynfekcji przed i po lekcji, zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

7. W okolicznościach których wymaga sytuacja nauczyciel powinien założyć przyłbicę  

8. Nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora o swoim stanie zdrowia lub 

ewentualnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV2.  

9. Nauczyciel ma obowiązek usunąć lub uniemożliwić dostęp do przedmiotów oraz sprzętów 

znajdujących się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.  

10. Należy wietrzyć sale gimnastyczną na każdej przerwie a w razie potrzeb także w trakcie 

zajęć. 

11. Nauczyciel ma obowiązek ograniczyć na lekcji gry oraz ćwiczenia w których występuje 

ograniczony dystans lub bezpośredni kontakt w drugą osobą. 

 

III. Obowiązki nauczyciela dyżurującego w bloku sportowym: 

 

1. W bloku sportowym na korytarzu pełnią dyżur nauczyciele wych. fiz. zgodnie  

z harmonogramem dyżurów. 

2. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za to, aby uczniowie nie przebywali w szatniach 

sportowych po przebraniu się. 

3. W razie braku środków dezynfekujących nauczyciel ma obowiązek powiadomić kierownika 

gospodarczego o tym fakcie. 

4. Nauczyciel odpowiada za to, aby w bloku sportowym nie przebywali uczniowie, którzy nie 

mają zajęć wychowania fizycznego. 

5. Po każdych zajęciach nauczyciel nadzoruje dezynfekcję przyborów. Współpracuje w tym 

zakresie z kierownikiem gospodarczym i pracownikiem obsługi. 

 

IV. Obowiązki opiekuna szatni w bloku sportowym: 

 

1. Opiekun szatni czuwa nad jej stanem technicznym i estetycznym. 

2. Systematycznie sprawdza stan urządzeń i wyposażenia. 

3. W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzeń wykonuje czynności zapobiegające dalszym 

ujemnym skutkom i fakt ten zgłasza kierownikowi gospodarczemu. 

4. W przypadku zniszczeń w szatni prowadzi czynności wyjaśniające, prowadzące do 

zidentyfikowania sprawcy. Czynności te prowadzi wspólnie z wychowawcą zespołu 

ćwiczebnego. 

 

V. Obowiązki personelu obsługi: 

 

1. Pracownik obsługi dezynfekuje salę gimnastyczną, szatnię, WC i korytarz po każdym dniu 

zajęć.  



2. Pracownik obsługi przy współpracy z nauczycielem wychowania fizycznego w miarę 

możliwości dezynfekuję w czasie przerwy sprzęt używany na zajęciach.  

3. Pracownik obsługi zobowiązany jest systematycznie uzupełniać środki dezynfekujące  

i higieniczne w bloku sportowym. 

 

 

 

 


