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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ 
 

1. Na salę gimnastyczną należy wchodzić tylko pod opieką nauczyciela lub innej osoby 

uprawnionej do prowadzenia zajęć.  

2. Na zajęciach sportowych uczestnicy posiadają strój i odpowiednie obuwie sportowe 

akceptowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

3. Przed przystąpieniem do zajęć należy oddać nauczycielowi do depozytu: biżuterię, 

zegarki, telefony /drogocenne przedmioty/ oraz pieniądze. Można je także oddać na 

rewers do szatni szkolnej. 

4. Na salę gimnastyczną nie można wnosić teczek, ubrań oraz pożywienia. Pozostawiamy 

je w szatniach. 

5. Za porządek w szatni po lekcji odpowiada wyznaczony przez nauczyciela uczeń, który 

wychodzi z niej ostatni, po kontroli przeprowadzonej przez nauczyciela. 

6. Po wejściu na salę gimnastyczną wszyscy uczniowie ustawiają się w zalecony przez 

nauczyciela sposób.  

7. Uczniowie przystępują do zajęć po kontroli wyposażenia i sprzętu w sali pod 

względem bezpieczeństwa, wykonanej przez nauczyciela lub opiekuna grupy. 

8. Istnieje całkowity zakaz korzystania ze sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej, bez 

wyraźnego polecenia i nadzoru nauczyciela. 

9. Uczniom nie wolno wchodzić bez zgody nauczyciela do magazynu sprzętu sportowego. 

10. Uczniom kategorycznie nie wolno bez zgody nauczyciela opuszczać miejsca zajęć. 

Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich uczniów 

/także nie ćwiczących/. 

11. Salę  w zależności od potrzeb należy wietrzyć podczas zajęć i każdorazowo po ich 

zakończeniu. 

12. Wszelkie wypadki zaistniałe podczas zajęć należy natychmiast zgłosić 

prowadzącemu /opiekunowi, nauczycielowi, trenerowi/. 

13. O różnego rodzaju usterkach powstałych podczas zajęć niezwłocznie informujemy 

nauczyciela lub opiekuna sali.    

14. Uczniowie i ich rodzice /prawni opiekunowie/ ponoszą odpowiedzialność materialną 

za zniszczenia przyborów i sprzętu sportowego wynikłe z ich winy i będące efektem 

nie stosowania się do regulaminu sali gimnastycznej i zaleceń nauczyciela.  

15. Grupy zorganizowane korzystają ze swojego sprzętu sportowego /dotyczy grup 

pozaszkolnych/. 
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16. Opiekunowie grup /pozaszkolnych/ korzystających z sali gimnastycznej mają obowiązek 

zaznajomienia wszystkich uczestników z niniejszym regulaminem i precyzyjnego 

wypełnienia „karty uczestnictwa”. 

17. Podczas zajęć proszę o postawę godną prawdziwych sportowców.  

  

mgr Roman Czechowski  

 


