
REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ

1. Z sali gimnastycznej korzystają uczniowie szkoły na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach o charakterze sportowo - rekreacyjnym, 

zajęciach szkolnego koła sportowego. 

2. Wszystkie zajęcia w sali gimnastycznej odbywają się w sposób zorganizowany i są zaplanowane w szkolnym rozkładzie zajęć.  

3. Zabrania się wchodzenia do sali gimnastycznej uczniom, którzy nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach o charakterze 

sportowo - rekreacyjnym, zajęciach szkolnego koła sportowego.. 

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w sali gimnastycznej jest zmiana ubrania i obuwia na strój sportowy, którym jest: koszulka gimnastyczna, 

krótkie spodenki, dres sportowy, obuwie sportowe na jasnej podeszwie.  

5. Ćwiczący przebierają się w szatni i tam pozostawiają ubrania i obuwie. W trakcie trwania zajęć szatnia pozostaje zamknięta. Osoby, które nie 

uczestniczą w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać.  

6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne przedmioty mogące stanowić przyczynę 

skaleczenia. 

7. Uczestnik zajęć zwolniony z wykonywania ćwiczeń z powodu dolegliwości zdrowotnych  obowiązany jest do pozostania na sali gimnastycznej 

pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego lub higienistki szkolnej. O dalszym postępowaniu decydują rodzice (opiekunowie) 

poinformowani o stanie zdrowia ucznia.  

8. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel.  

9. W czasie zajęć uczniowie są zobowiązani do stosowania się do poleceń nauczyciela oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.  

10. Przebywanie w sali i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest tylko w obecności i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

11. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela.  

12. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.  

13. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego 

zajęcia.  

14. Za porządek na sali gimnastycznej odpowiadają uczniowie korzystający z sali.  

15. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych, napojów.  

16. Uczniowie zobowiązani są zachowywać się sali gimnastycznej spokojnie, nie stwarzać sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu i nie niszczyć 

znajdującego się w niej sprzętu. O szkodach materialnych wyrządzonych przez ucznia na sali gimnastycznej powiadamiani będą rodzice ucznia.  

17. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela.  

18. Wobec uczniów, którzy nie będą przestrzegać regulaminu stosowane będą kary przewidziane w statucie szkoły  

19. W trakcie zajęć lekcyjnych za stan pomieszczeń, sprzętu gimnastycznego i urządzeń znajdujących się na sali gimnastycznej są odpowiedzialni 

nauczyciele wychowania fizycznego. 

20. W przypadku zaplanowania w sali gimnastycznej uroczystości szkolnej,   wychowawcy bądź opiekunowie klas biorących udział w niej udział 

zobowiązani są do wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych (kozioł, skocznia, skrzynia, materace, ławeczki itp.). 
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