
Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego 

prowadzonych zdalnie. 
 

1. Nauczyciel przed rozpoczęciem lekcji wychowania-fizycznego pyta uczniów o ich samopoczucie  

i stan zdrowia. Jeśli uczeń ma jakiś problem zdrowotny to zgłasza go natychmiast nauczycielowi. 

Musi go również zgłosić w razie potrzeby w każdym momencie prowadzonych zajęć. 

 

2. Uczeń powinien do zajęć być odpowiednio przygotowany. Powinien ćwiczyć w odpowiednim 

stroju sportowym, w butach sportowych lub boso. 

 

3. Za organizację bezpiecznego miejsca do ćwiczeń odpowiadają rodzice. 

 

4. Ćwiczący powinien upewnić się, że ma odpowiednią ilość miejsca wokół siebie, z dala  od ostrych 

krawędzi wyposażenia mieszkania i innych niebezpiecznych przedmiotów oraz urządzeń. Sprawdzić 

czy podłoga nie jest śliska, czy nad głową nie wisi zbyt nisko lampa. Powinien zadbać 

o bezpieczeństwo swoje i otoczenia. 

 

5. Zaleca się aby uczeń bezpośrednio przed wysiłkiem nie spożywał większego posiłku. 

 

6. Podczas ćwiczeń uczeń nie żuje gumy, nie spożywa żadnych posiłków. 

 

7. Uczeń wykonuje ćwiczenia zgodnie z instrukcją i pokazem przedstawionym przez nauczyciela, 

bądź przedstawionym filmem instruktażowym, prezentacją lub omówionym wcześniej schematem 

ćwiczeń. 

 

8. Uczeń wykonuje odpowiednią ilość powtórzeń zadanych ćwiczeń i dostosowuje tempo do swoich 

możliwości. 

 

9. Ćwiczenia powinny być proste, łatwe bez potrzeby asekuracji i najlepiej by były wykonywane 

w obecności pełnoletniego opiekuna. 

 

10. Uczeń który nie ma zapewnionych bezpiecznych warunków do ćwiczeń lub jego stan zdrowia na 

to w danym czasie nie pozwala nie wykonuje ćwiczeń, ale obserwuje zajęcia, robi notatki, opisuje 

ćwiczenia, otrzymuje zadanie dodatkowe, które na prośbę uczącego przesyła  pod koniec lekcji . 

 

11. Podczas zajęć  wychowania fizycznego nauczyciel decyduje o korzystaniu z kamerek 

  (włączanie i wyłączanie). 

 

12. Uczeń jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z nauczycielem – włączenie kamerki lub 

odpowiadanie na wywoływanie przez nauczyciela. 

 

13. W przypadku braku kontaktu z uczniem w trakcie lekcji traktowane jest jako nieobecność, co 

odnotowane zostaje w dzienniku i zostają informowani przez nauczyciela rodzice po zakończonej 

lekcji. 

 

14. Po skończonych ćwiczeniach nauczyciel kolejny raz upewnia się co do stanu zdrowia uczniów 

i ich samopoczucia. 

 

15. Jeśli uczeń zgłosił poważny problem zdrowotny to nauczyciel informuje o tym fakcie rodzica, 

który podejmuje dalsze decyzje. 

 

 


