
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej  

Szkoły Podstawowej w Pierśćcu 
 

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć z 

wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno - sportowych. 

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

nauczyciela (instruktora, trenera). 

3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy: odpowiednie 

sportowe obuwie, koszulka, spodenki lub dres. 

4. Ćwiczący przebierają się  w szatni lub innym pomieszczeniu pozostawiając obuwie i 

ubranie w szafkach w należnym porządku. W czasie przebywania młodzieży na sali 

gimnastycznej, szatnia z ubiorem powinna być zamknięta. Młodzież nie uczestnicząca w 

zajęciach nie może przebywać w trakcie zajęć w szatni. 

5. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą prowadzącego zajęcia. 

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

zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej 

dbałości o sprzęt. 

7. Wszystkie urządzenia z sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane zgodnie z 

ich przeznaczeniem a po zakończonych zajęciach powinny pozostać w oznaczonych 

miejscach. 

8. Młodzież ćwicząca na sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń 

nauczyciela (instruktora, trenera) dotyczących szczególnie ładu, porządku i dyscypliny. 

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

natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

10. Każdy zespół korzystający z sali oraz z szatni i łazienek zobowiązany jest do pozostawienia 

porządku po zakończeniu zajęć. 

11. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych 

pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania. 

12. Za stan sali i jej wyposażenie odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły Podstawowej. 

13. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo 

ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel, instruktor, trener prowadzący zajęcia. 

14. Sprzęt i urządzenia sali gimnastycznej są dobrem społecznym, poszanowanie i troska o jego 

dobry stan jest obowiązkiem wszystkich z nich korzystających. Wszelkie uszkodzenia sali 

gimnastycznej i jej urządzeń należy zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub w sekretariacie 

szkoły. 

15. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej 

prawni opiekunowie. 

16. W czasie odbywania się imprez sportowych wstęp na salę gimnastyczną dla wszystkich 

uczestników dozwolony jest wyłącznie w odpowiednim obuwiu. 

17. Organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu 

umowy pisemnej z Dyrektorem Szkoły Podstawowej. 

18. Organizacje wymienione w pkt. 17 nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo 

do korzystania z sali gimnastycznej. 

19. Na obiekcie obowiązuje zakaz: wprowadzania psów, niszczenie urządzeń, palenia wyrobów 

tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, przebywania osobom pod wpływem 

alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających, zaśmiecania terenu. 

20. Za realizację postanowień niniejszego regulaminu  odpowiedzialni są: Dyrektor Szkoły 

Podstawowej, nauczyciele, instruktorzy i trenerzy prowadzący zajęcia oraz wszyscy 

użytkownicy. 

21. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania 

porządku i przestrzegania powyższego regulaminu. 

 

Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu Dyrektor szkoły nie ponosi 

odpowiedzialności. 


