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BHP W SZKOLE

Obowiązki nauczyciela wychowania fi zycznego

1.
Wejdź pierwszy do sali, sprawdź, czy warunki na niej zapewniają bezpieczeństwo tobie i uczniom. Zwróć szczególną uwagę na stan sprzętu, 
podłogi, szyb w oknach, instalacji elektrycznej

2.
Sprawdź gotowość uczniów do ćwiczeń: czy mają właściwy ubiór i obuwie, czy zdjęli zbędną biżuterię i zegarki, czy stan zdrowia pozwala im brać 
udział w zajęciach

3.
Na samym początku zajęć poinformuj uczniów o przewidywanych trudniejszych ćwiczeniach, obowiązku zachowania dyscypliny i bezwzględnego 
stosowania się do poleceń i instrukcji bezpiecznego wykonywania ćwiczeń. Zapoznaj uczniów z zagrożeniami, jakie się wiążą z daną grupą ćwiczeń 
i przygotuj ich do samoochrony

4.
Podczas wykonywania ćwiczeń ubezpieczaj uczniów. Możesz wyznaczyć do tego uczniów współćwiczących, lecz muszą to być osoby odpowiednie 
do tej roli i poinstruowane o sposobach właściwego ubezpieczania

5.
Podczas wykonywania ćwiczeń przez uczniów pamiętaj o wyborze odpowiedniego miejsca dla siebie, z którego będziesz widział wszystkich 
uczniów, sam będziesz przez nich widziany i z którego będziesz mógł swobodnie udzielać wskazówek, kontrolować i kierować ćwiczeniami

6.
Przy podziale uczniów na grupy wyraźnie określ zadania poszczególnych grup i ich kierowników, wyznacz miejsce do ćwiczeń, a funkcje 
pomocnicze powierz odpowiednio przygotowanym uczniom

7. Systematycznie kontroluj stan urządzeń i sprzętu sportowego podczas zajęć, natychmiast usuwaj z użytku sprzęt uszkodzony

8.
Egzekwuj dyscyplinę. Wyciągaj konsekwencje wobec uczniów, którzy prowokują niebezpieczne zachowania lub wywołują sytuacje zagrożenia 
narażając na niebezpieczeństwo siebie lub kolegów

9.
Starannie organizuj każdą lekcję: przebieg, kolejność ćwiczeń, używanie sprzętu i urządzeń. Uwzględnij rozgrzewkę i stopniowanie trudności 
ćwiczeń

10.
Jeżeli w miejscu przeprowadzania zajęć z wychowania fi zycznego są fi lary, grzejniki i inne wystające elementy, które mogą spowodować 
zagrożenie dla ćwiczących, zabezpiecz je (np. zakryj materacami)

11. Nie lekceważ żadnego wypadku lub sytuacji zbliżonej do wypadku

12.

W razie wypadku ucznia:
� zapewnij natychmiastową pomoc poszkodowanemu;
� jeśli zachodzi potrzeba, wezwij pogotowie ratunkowe;
� zawiadom o wypadku szkolną służbę zdrowia, dyrektora szkoły, pracownika służby bhp;
� niezwłocznie zawiadom o wypadku rodziców lub prawnych opiekunów ucznia 

13. Nie pozostawiaj uczniów bez opieki

14.
Gdy młodzieży przebywa w sali gimnastycznej, szatnia powinna być zamknięta. Młodzież nieuczestnicząca czynnie w zajęciach nie powinna 
przebywać w czasie zajęć w szatni

15. Wszystkie urządzenia i sprzęt do ćwiczeń wykorzystuj tylko zgodnie z ich przeznaczeniem

16. Po zakończonych zajęciach przeprowadź oględziny używanego sprzętu, a następnie poukładaj go w oznaczonych miejscach

Listę kontrolną znajdą Państwo także on-line, patrz s. 1.

Jeżeli pomieszczenie, w którym 

mają być prowadzone lekcje, lub 

stan jego wyposażenia stwarzają 

zagrożenia dla bezpieczeństwa, 

niedopuszczalne jest rozpoczę-

cie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia 

powstanie lub ujawni się w cza-

sie lekcji, nauczyciel ma obowią-

zek niezwłocznie ją przerwać 

i wyprowadzić uczniów z zagro-

żonych miejsc. Stan techniczny 

urządzeń i sprzętu sportowego 

należy sprawdzić przed każdymi 

zajęciami.

Liczebność uczniów 
na lekcji
Zgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych 
zajęcia wychowania fi zycznego po-
winny być prowadzone w grupach 
liczących od 12 do 26 uczniów. 
Dopuszcza się tworzenie grup 
międzyoddziałowych lub grup 
międzyklasowych.

Obowiązki 
nauczyciela WF-u
Nauczyciel wychowania fi zycznego 
jest odpowiedzialny za zdrowie i bez-
pieczeństwo uczniów na zajęciach. 

Powinien być osobą kompetentną, 
odpowiedzialną, rozważną i przewi-
dującą. Do jego obowiązków należy 
stosowanie wszelkich dostępnych 
środków zapobiegających wypadkom. 
Aby to osiągnąć, zalecamy skorzystać z 
wydrukowanej u góry listy kontrolnej.

Nauczyciel jest zobowiązany do za-
pewnienia bezpieczeństwa uczniom 
nie tylko na lekcjach, lecz także 
przed nimi oraz bezpośrednio 
po nich. Właśnie po lekcji uwaga 
nauczyciela jest często osłabiona, 
a uczniowie lubią na własna rękę 
poszaleć na sali, wtedy ma miejsce 
największa liczba wypadków.


