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ZAŁĄCZNIK NR 11 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ 

 

 
1. Sala gimnastyczna i boiska przyszkolne są obiektami szkolnymi.  

2. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego, przysposobienia sportowego i pozalekcyjnych zajęć sportowych.  

3. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiada Dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania 

fizycznego.  

4. Uczeń ma obowiązek poznać zasady BHP na lekcji wychowania fizycznego i je przestrzegać.  

5. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.  

6. Korzystający z obiektów sportowych zobowiązani są dbać o wygląd i posiadać schludny strój 

sportowy (miękkie obuwie sportowe, spodenki, koszulkę, dres). 

7. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie 

zajęć sprawuje zespół ćwiczący.  

8. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń fizycznych odpowiada nauczyciel.  

9. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego należy sprawdzać przed każdymi zajęciami. 

10. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczanie może stanowić zagrożenie 

dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe. 

11. Każda klasa czy zespół korzystający z sali gimnastycznej jest odpowiedzialny za ład i porządek.  

12. Sprzęt do ćwiczeń fizycznych należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie 

uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.  

13. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z 

nich.  

14. Ćwiczenia fizyczne są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne 

bezpieczeństwo ćwiczących, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do 

aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących. 

15. Nauczyciele wychowania fizycznego sprawują nadzór nad uczniami przebierającymi się w 

szatniach.  

16. W czasie przebywania uczniów w sali gimnastycznej, szatnia wychowania fizycznego jest  

zamknięta, a uczniowie nie uczestniczący czynnie w lekcji nie mogą w niej przebywać.  
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17. W przypadku, kiedy  w sali gimnastycznej znajduje się więcej zespołów klasowych, nauczyciele 

mogą prowadzić wspólne zajęcia sportowe lecz zabrania się podziału sali gimnastycznej na 

części za pomocą ławeczek gimnastycznych. 

18. Każdy wypadek, w czasie trwania zajęć z wychowania fizycznego uczniowie zgłaszają 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

19. Uczniowie ćwiczący w sali gimnastycznej zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, w 

szczególności: ładu, porządku i dyscypliny organizacyjnej zajęć. 

20. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z 

wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców.  

21. Uczeń posiadający zwolnienie w danym dniu z wykonywania ćwiczeń fizycznych przebywa na 

sali gimnastycznej w obuwiu zastępczym. 

22. Uczeń ma zakaz wnoszenia na lekcję wychowania fizycznego odzieży wierzchniej, plecaków, 

telefonów komórkowych, odtwarzaczy dźwięku oraz artykułów spożywczych i ich spożywania. 

23. Ćwiczący zachowują porządek w szatni pozostawiając odzież i obuwie na wyznaczonych 

miejscach. 

24. Grupy ćwiczebne przebywają na sali gimnastycznej tylko pod opieką nauczyciela. 

25. Dyrektor szkoły i nauczyciele nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione przez 

ćwiczących w szatni. 

 

                                

 


