Procedura przejścia uczniów na lekcję wychowania fizycznego na halę
sportową przy ul. Krupniczej.
1. Jeżeli lekcja wf jest pierwszą w podziale godzin danej klasy, to uczniowie
samodzielnie przychodzą na halę TOSiR.
2. Jeżeli lekcja wf jest ostatnią w podziale godzin, to uczniowie bezpośrednio z hali po
zakończonej lekcji udają się do domów.
3. Gdy lekcje wf poprzedzone są innymi lekcjami w szkole, to uczniowie oczekują na
nauczyciela wf na terenie budynku szkoły (na parterze lub przy portierni). Jeżeli
pogoda na to pozwala, mogą również przebywać na terenie ogrodu przed głównym
wejściem, ale nie wolno im wychodzić poza bramę szkoły.
4. Uczniowie czekając na nauczyciela wf, mają zachować dyscyplinę i porządek,
pozostają wtedy pod opieką nauczycieli dyżurujących na parterze i pracowników
szkoły (portier).
5. Uczniowie przychodzą na zbiórkę zaraz po skończonej lekcji, w przeciwnym wypadku
nauczyciel wf może odejść z pozostałą grupą na halę. W razie dłuższego spóźnienia,
uczeń nie zostanie wypuszczony ze szkoły, a nauczyciel wf ma obowiązek wpisania
mu nieobecności.
6. Jeden nauczyciel wf może równocześnie przeprowadzić 2 grupy uczniów na halę.
7. Podczas przejścia ze szkoły na halę i z powrotem uczniowie, pozostając pod opieką
nauczyciela wf, zachowują szczególną ostrożność, idąc w zwartej grupie i
podporządkowując się zaleceniom nauczyciela. Jezdnię przekraczają w miejscu do
tego przeznaczonym ( pasy) i zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
8. W razie zagrożenia mającego wpływ na bezpieczeństwo lub wypadku, uczniowie od
razu zgłaszają ten fakt nauczycielowi.
9. Uczniowie mają bezwzględny zakaz odłączania się od grupy bez zgody
prowadzącego.
10. Po zakończonej lekcji wf uczniowie przebierają się i czekają na nauczyciela w
korytarzu hali przy jego bocznym wyjściu, a jeśli pogoda na to pozwala, to na
chodniku przy bocznym wyjściu z hali i dopiero pod opieką nauczyciela wf wracają na
pozostałe lekcje do szkoły.
11. Uczniom nie wolno samodzielnie przechodzić ze szkoły na halę i z powrotem.

12. Jeżeli uczeń zostanie zwolniony przez dyrektora lub nauczyciela na inne zajęcia w
szkole na całą godzinę lekcyjną (lub dwie), pozostaje on wówczas pod opieką tegoż
nauczyciela i dołącza do swojej klasy, gdy uczniowie wrócą po lekcji wf do szkoły
(nauczyciel powiadamia o tym uczącego danego ucznia).
13. W każdym innym przypadku (zwolnienia na krótszy okres czasu) uczniowie muszą
być przyprowadzeni na halę (lub zabrani z niej) przez nauczyciela, pod którego opieką
przebywali lub pracownika szkoły.
14. Za samodzielne oddalenie się od grupy lub niedostosowanie do innych zaleceń
nauczyciela związanych z w/w procedurą uczeń otrzymuje punkty ujemne zgodne ze
statutem szkoły.
15. Nauczyciele wf mają obowiązek zapoznać uczniów z w/w procedurą podczas lekcji
organizacyjnej na początku każdego nowego roku szkolnego.
16. Rodzice zostają zapoznani z procedurą na zebraniu w klasie pierwszej przez
wychowawcę klasy.
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