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Regulamin wprowadzony 

 zarządzeniem Dyrektora szkoły 

  nr 03/2020 z dna 23. 01. 2020 r. 

 

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ 

Zespołu Szkól im. Wojska Polskiego w Zbójnie 
 

1. Sala  gimnastyczna   jest   miejscem   przeznaczonym   wyłącznie   do   realizacji   zajęć  

z wychowania  fizycznego,  zajęć  szkolnego  koła  sportowego,  rozgrywek  sportowych, 

innych zajęć sportowych oraz uroczystości szkolnych i imprez środowiska lokalnego. 

2. Przebywanie  na  sali  gimnastycznej   zespołów   ćwiczących   dozwolone   jest   tylko  w 

obecności nauczyciela, w przypadku podmiotów zewnętrznych osoby podpisującej 

umowę lub kierownika grupy. 

3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy - koszulka, 

spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkiej podeszwie (halówki, trampki). 

4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym 

porządku. W czasie przebywania młodzieży na sali gimnastycznej szatnia powinna być 

zamknięta. Młodzież nieuczestnicząca czynnie w zajęciach nie może przebywać w czasie 

zajęć w szatni. 

5. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni dyrektor szkoły oraz nauczyciele 

wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności. 

6. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się 

zgodnie  z  zaleceniem  prowadzącego  i  pod  jego  nadzorem  w  sposób  bezpieczny      

i  z  zapewnieniem  odpowiedniej  dbałości  o  sprzęt  –  wszystkie  uszkodzenia  sprzętu  

i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 

7. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie 

z ich przeznaczeniem. 

8. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych 

zajęciach w oznaczonym miejscu. 

9. Uczniowie ćwiczący na sali gimnastycznej zobowiązani są przestrzegać regulaminu sali, 

poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie porządku i dyscypliny organizacji zajęć. 

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu sali uczeń będzie ukarany zgodnie 

z katalogiem kar przewidzianych w Statucie szkoły. 

10. Każdy wypadek, kontuzję, skaleczenie czy nagłe pogorszenie się samopoczucia należy 

natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

11. Za   stan   urządzeń   i    sprzętu    oraz    ich    przydatność    do    ćwiczeń,    a    także  za 

bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel, w przypadku 

podmiotów zewnętrznych kierownik grupy. 

12. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, sprzętu oraz wietrzenie tych 

pomieszczeń stanowi warunek ich korzystania. 

13. Sprzęt i urządzenia sali gimnastycznej są dobrem społecznym. Poszanowanie i troska o 

ich dobry stan jest obowiązkiem wszystkich z nich korzystających. Za szkody materialne 

powstałe w wyniku niszczenia mienia szkolnego odpowiada osoba dopuszczająca się 

tego zniszczenia lub rodzic/opiekun prawny tej osoby. 

14. Każdy zespół korzystający z sali oraz szatni zobowiązany jest do przestrzegania ładu i 

porządku po zakończonych zajęciach. 

15. Z sali gimnastycznej poza uczniami mogą korzystać inne podmioty zewnętrzne 

(instytucje, organizacje społeczne, stowarzyszenia, kluby sportowe, zakłady pracy lub 

osoby fizyczne) po uprzednim  podpisaniu umowy najmu  lub użyczenia z Dyrektorem 

szkoły. Podmioty mogą przebywać w sali  w czasie ustalonym w zawartej umowie.  
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16. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika, który ustala z Dyrektorem 

szkoły sprawy porządkowe i organizacyjne. 

17. Podmioty zewnętrzne korzystające z sali gimnastycznej zobowiązane są zapewnić sprzęt 

do korzystania z zajęć we własnym zakresie. 

18. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają w przypadku imprez sportowych i 

okolicznościowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne – kierownik grupy lub 

organizator imprezy. 

19. W przypadku najmu /użyczenia obiektu w celu organizacji imprezy sportowej z udziałem 

publiczności, w tym imprezy masowej, organizator zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestników imprezy zgodnie z wymogami prawa, a także do 

zabezpieczenia i ochrony mienia oraz pomieszczeń obiektu. 

20. Po zakończeniu zajęć lub imprezy organizator jest zobowiązany zgłosić obiekt w tym 

szatnie do odbioru dyżurującemu pracownikowi oraz oddać klucze.  

21. Najemca nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z sali 

gimnastycznej. 

22. Wszyscy korzystający z sali gimnastycznej zobowiązani są do przestrzegania 

obowiązujących w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Zbójnie przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym instrukcji postępowania na wypadek pożaru. 

ZABRANIA SIĘ ! 
1. Niećwiczącym przebywania poza salą gimnastyczną. 

2. Wchodzenia na salę gimnastyczną w innym obuwiu niż sportowe. 

3. Wchodzenia na salę podczas przerw oraz poza obowiązującymi 

godzinami wychowania fizycznego  bez nauczyciela.  

4. Ćwiczenia na zajęciach w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach itp. 

przedmiotach stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych. 

5. Opuszczania samodzielnie sali bez zgody nauczyciela. 

6. Korzystania ze sprzętu sportowego bez zgody nauczyciela. 

7. Spożywania  napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz 

narkotyków. 

8. Rozlewania wody i innych płynów na powierzchni sali gimnastycznej. 

9. Spożywania posiłków. 

10. Wspinania, wieszania na bramkach, drabinkach i koszach. 

11. Wnoszenia na salę niebezpiecznych przedmiotów, opakowań 

szklanych oraz wprowadzania zwierząt. 

12. Korzystania z telefonów komórkowych i żucia gumy. 

13. Przesuwania sprzętu po nawierzchni sali  - sprzęt należy 

przenosić.  

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (DZ.U. z 2003 r. nr 

6, poz.69 ze zmianami). 

Dyrektor szkoły 

 Hanna Kułak 


