Załącznik nr 7
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS LEKCJI WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO ORAZ INNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA CZAS TRWANIA
PANDEMII COVID-19
Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem koronawirusa, wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania
zobowiązane są wszystkie osoby w czasie zajęć sportowych.

1. Przy wejściu na sale gimnastyczną i wszelkie inne pomieszczenia sportowe
obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do
dezynfekcji.
2. Dzieci, korzystając z szatni sportowej, zobowiązane są przez cały czas przebierania
posiadać maseczki na twarzy.
3. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach
szatni oraz miejsc wyznaczonych do ćwiczeń.
4. Lekcje zostają, w jak największej mierze, zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec
częstej wymianie ćwiczących w przebieralniach oraz sprawniejszej dezynfekcji
i wietrzenia szatni.
5. Zajęcia na basenie zostają zawieszone.
6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych ograniczone zostają
ćwiczenia i gry kontaktowe
7. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną poprowadzone na
otwartej przestrzeni, dlatego uczniowie mają obowiązek być wyposażeni w odzież
dostosowaną do warunków atmosferycznych (bluza, dresy, getry).
8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub zdezynfekować, będą usunięte lub uniemożliwiony zostanie do niech dostęp.
9. Przybory wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.
10. Stałe elementy wyposażenia sali gimnastycznej będą myte detergentem,
dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

Procedury zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni
obowiązujące w czasie trwania pandemii koronawirusa COVID-19
1. Na zajęcia pozalekcyjne uczniowie przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed
wyznaczoną godziną rozpoczęcia zajęć.
2. Rodzic zobowiązany jest wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka
w wybranych zajęciach.
3. Podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych obowiązuje zasada dystansu społecznego
oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji przed wejściem do sali
lekcyjnej.
4. Zasada zakrywania ust i nosa obowiązuje do momentu wejścia do sali, w której
odbywają się zajęcia pozalekcyjne oraz po jej opuszczeniu.
5. Nauczyciel po zakończonych zajęciach odprowadza grupę do szatni, kontrolując
zachowanie wyznaczonego dystansu pomiędzy uczniami.

