Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 29/2012 z dnia 23.11.2012r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ Z HALI ZOKiS- u
1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego,
przysposobienia sportowego i zajęć szkolnego koła sportowego.
2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego.
3. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi sprawuje zespół
ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego.
4. Każda klasa lub zespół korzystający z sali gimnastycznej i pomieszczeń pomocniczych (szatnie,
umywalnie, toalety, magazyn sprzętu), odpowiedzialny jest za ład i porządek pozostawiony po zajęciach.
Utrzymanie czystości i sprawności sali, szatni, urządzeń oraz sprzętu, stanowi podstawowy warunek
korzystania z nich.
5. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny, a wejście na salę dopuszczalne jest wyłącznie w
obuwiu ćwiczebnym.
6. Ćwiczący przebierają się w szatni, zachowując tam porządek, pozostawiając odzież i obuwie na
wyznaczonych miejscach.
7. Podczas trwania lekcji, w szatni nie mogą przebywać uczniowie.
8. Telefony komórkowe, pieniądze, zegarki i inne wartościowe przedmioty, należy zdeponować u
nauczyciela prowadzącego zajęcia- za tego typu rzeczy pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
9. Na sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obecności nauczyciela, instruktora lub
trenera. Młodzież ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela,
dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
10. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy
natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
11. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w
czasie zajęć odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia (nauczyciel, instruktor lub trener).
12. Zajęcia Wychowania fizycznego na sali gimnastycznej bezwzględnie muszą być prowadzone zgodnie z
postanowieniami § 31 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z
22.01 .2002r. poz. 69 z późn. zm.).
13. Po zakończonych zajęciach, a przed opuszczeniem szatni przez uczniów nauczyciel lub inna osoba
prowadząca zajęcia, sprawdza stan wszystkich pomieszczeń. W przypadku stwierdzenia zniszczeń lub
uszkodzeń sprzętu, nauczyciel lub inna osoba prowadząca, zobowiązana jest doprowadzić do ich
usunięcia i pozostawienia w takim stanie jak je zastała przed rozpoczęciem zajęć.
14. Wadliwy sprzęt do ćwiczeń winien być usunięty z sali, lub tak zabezpieczony, by uniemożliwić
korzystanie z niego młodzieży.
15. Szkody trwałe nauczyciel lub prowadzący zajęcia zgłasza wychowawcy, który o powyższym informuje
dyrekcję i rodziców ucznia który dopuścił się dewastacji. Koszty naprawy ponosi rodzic lub osoba która
szkodę wyrządziła.
16. Podczas przerw sala gimnastyczna pozostaje pusta (nikt dnie przebywa na sali z wyjątkiem nauczyciela
WF).
17. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, sprawności sprzętu i urządzeń oraz wietrzenie tych
pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.
18. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi.
19. Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z
dyrekcją szkoły.
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