PROCEDURY POSTĘPOWANIA
NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
PODCZAS ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. Przejście na zajęcia wychowania fizycznego do danego obiektu sportowego
a) Uczniowie po dzwonku na lekcję czekają na nauczyciela przy wejściu do szkoły.
b) W razie nieobecności nauczyciela, pytają innego pracownika szkoły o zastępstwo ,
ale w żadnym przypadku nie idą sami na halę sportową czy boisko.
c) Po przyjściu nauczyciela cała grupa wspólnie udaje się na obiekt sportowy.
d) Uczniom zabrania się wchodzenia do sklepu w drodze na zajęcia wychowania
fizycznego.

2. Przebieg zajęć wychowania fizycznego:
a) Po przybyciu do szatni, uczniowie przebierają się, po czym wraz z nauczycielem
wchodzą na salę/ boisko.
b) Ostatni uczeń opuszczający szatnię zamyka ją i klucz przekazuje nauczycielowi.
c) Nauczyciel na początku lekcji sprawdza obecność i gotowość uczniów do lekcji.
d) Wszystkie adnotacje o liczbie uczniów, ich przygotowaniu bądź
nieprzygotowaniu do zajęć, osobach zwolnionych z zajęć przez rodziców z
powodu stanu zdrowia ,inne usprawiedliwienia nauczyciel wpisuje do dzienniczka
nauczyciela wychowania fizycznego. Dzienniczek wchodzi w skład dokumentacji
szkoły i winien zostać przekazany do dyrektora szkoły po zakończeniu rocznych
zajęć edukacyjnych.
e) Uczniowie niećwiczący udają się na widownię (hala) lub na ławki (boisko orlik) ,
w miejsce widoczne dla prowadzącego i nie przeszkadzają mu w prowadzeniu
lekcji.
f) Na hali w Sierakowie Śląskim uczniowie niećwiczący przebywają na dużej lub
małej salce gimnastycznej.
g) Podczas lekcji uczniowie nie wychodzą do szatni, chyba że zajdzie szczególna
potrzeba, o której informowany jest nauczyciel. Nauczyciel tylko w uzasadnionych
przypadkach może udzielić zgody na opuszczenie sali sportowej przez uczniów.
h) Po zakończeniu lekcji przez nauczyciela, uczniowie na przerwę udają się do szatni.
Mogą zostać na sali na prośbę nauczyciela w celu przygotowania lub zebrania
sprzętu.
i) Podczas dwóch godzin zajęć wychowania fizycznego nauczyciel może zarządzić
przerwę śródlekcyjną w innym czasie niż jest to przewidziane w tygodniowym,
szkolnym planie nauczania.
j) Opiekę podczas przerwy śródlekcyjnej nad uczniami sprawuje ………….

k) Uczniom zabrania się opuszczania obiektów sportowych podczas przerw.
3. Powrót z zajęć wychowania fizycznego do szkoły:
a) Uczniowie po zakończonej lekcji czekają na nauczyciela .
b) Nauczyciel sprawdza stan liczebny grupy.
c) Nauczyciel wraz z całą grupą udaje się do szkoły.
d) Uczniom zabrania się wchodzenia do sklepu w czasie powrotu z zajęć
wychowania fizycznego do szkoły.
Zabroniony jest samodzielny powrót pojedynczych uczniów do szkoły ze
względów bezpieczeństwa: przechodzenie przez ulicę (wewnętrzną i krajową),
sygnalizacja świetlna.

POSTĘPOWANIE PODCZAS WYPADKÓW
1. Jeżeli będzie miał miejsce wypadek / zdarzenie z udziałem ucznia lub w

przypadkach poważnych złego samopoczucia ucznia, każdy pracownik szkoły,
który powziął o tym wiadomość, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu
opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną (telefoniczne
powiadomienie pogotowia ratunkowego), a w miarę możliwości udzielając
poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Inna osoba dyspozycyjna
zawiadamia o sytuacji rodziców (prawnych opiekunów), prosząc ich o
niezwłoczne przybycie do szkoły. W przypadku braku kontaktu z rodzicem
(opiekunem prawnym), jeżeli stan zdrowia ucznia tego wymaga, pogotowie
ratunkowe zabiera ucznia do szpitala, sprawując nad nim opiekę medyczną.
2. W przypadku wystąpienia wypadku/zdarzenia w obecności dwóch nauczycieli,
jeden sprawuję opiekę nad całą grupą uczniów a drugi udziela poszkodowanemu
pomocy.
3. Jeżeli wymaga tego sytuacja a pozwala na to stan zdrowia ucznia, nauczyciel
odprowadza ucznia do gabinetu higienistki szkolnej do szkoły. W przypadku jej
nieobecności do ośrodka zdrowia.
4. Jeśli gabinet higienistki jest nieczynny, nauczyciel prosi o pomoc dyrektora,
wicedyrektora, nauczyciela świetlicy, sekretarkę, pedagoga lub innego pracownika
obsługi lub innego dyspozycyjnego nauczyciela. Może zostawić ucznia pod ich
opieką na świetlicy szkolnej, w gabinecie higienistki, w pokoju nauczycielskim, by
się nim zajęli (do czasu przybycia rodziców lub poprawy samopoczucia) i
udzielili mu dalszej pomocy.
5. W sytuacjach szczególnych nauczyciel może również odprowadzić ucznia
bezpośrednio do ośrodka zdrowia.

6. Nauczyciel o wypadku/zdarzeniu informuje dyrektora szkoły, rodziców

(prawnych opiekunów). W zależności od sytuacji ( stanu zdrowia i
samopoczucia ucznia) prosi o odebranie dziecka ze szkoły.
7. W przypadku obecności jednego nauczyciela na obiekcie sportowym :
a) nauczyciel zleca wyznaczonemu uczniowi telefoniczne poinformowanie o
wypadku / zdarzeniu / złym samopoczuciu innego nauczyciela lub innego
pracownika szkoły, który w razie konieczności odprowadza poszkodowanego
do gabinetu higienistki szkolnej, ośrodka zdrowia bądź sprawuje opiekę nad
grupą. (orlik w Ciasnej, orlik w Sierakowie Śląskim, hala sportowa i boisko
przed halą w Ciasnej ).
b) nauczyciel zleca wyznaczonemu uczniowi telefoniczne poinformowanie o
wypadku / zdarzeniu / złym samopoczuciu pracownika ośrodka zdrowia w
Sierakowie Śląskim, który może odebrać poszkodowanego z hali. (hala w
Sierakowie Śląskim).
c) W zależności od powagi sytuacji nauczyciel może telefonicznie poprosić o
pomoc / wsparcie w opiece nad grupą innego dyspozycyjnego pracownika
szkoły, który wtedy powinien udać się na halę sportową w Sierakowie
Śląskim.

