
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej, szatni i magazynów sportowych w  
Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach 

 
I  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Z sali mogą korzystać: 
a) uczniowie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego i SKS i innych zajęć sportowych; 
b) zrzeszenia, organizacje pozaszkolne, stowarzyszenia 

2. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych 
zajęć rekreacyjno – sportowych  w godzinach ustalonych w harmonogramie na dany rok szkolny. 

3. W sali gimnastycznej mogą się odbywać imprezy szkolne. 

4. Zajęcia sportowe wymienione w p. 2 oraz imprezy szkolne wymienione w p.3 odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, trenerów i instruktorów. Wszystkie zajęcia w 
sali odbywają się w sposób zorganizowany.  

5. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 

6. Za porządek i bezpieczeństwo w czasie przerw odpowiada nauczyciel dyŜuruj ący, a w przypadku jego nieobecności nauczyciele wyznaczeni na zastępstwo. 

7. Uczniów, personel pedagogiczny oraz zrzeszenia, stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne wynajmujące salę gimnastyczną oraz inne pomieszczenia – w tym szatnie, natryski – 
obowiązuje zachowanie się zgodne z niniejszym regulaminem. 

8. Za porządek, stan sali, bezpieczeństwo oraz stan sprzętu uŜywanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel –  osoba prowadząca zajęcia oraz osoby korzystające z sali zgodnie z 
umową najmu. 

9. Wszystkich ćwiczących obowiązuje zmiana stroju na gimnastyczny oraz obuwia na sportowe - na czas zajęć. Nauczyciele, sędziowie i personel techniczny zawodów wchodzą na 
salę w obuwiu gimnastycznym.  

10. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych. 

11. Na boisku hali sportowej zabrania się konsumpcji oraz spoŜywania napojów. 

12. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczących pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia. 

13. Sprzęt do ćwiczeń naleŜy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela lub innej dorosłej osoby prowadzącej zajęcia.  Wszelkie uszkodzenia sprzętu naleŜy natychmiast zgłosić tej 
osobie. Prowadzący zajęcia o uszkodzeniach sprzętu informuje kierownika administracyjnego lub dyrektora szkoły. 

14. Zabrania się dopuszczania do uŜytku uszkodzonego sprzętu. 

15. KaŜdy wypadek, kontuzję, pogorszenie samopoczucia  uczniowie (uczestnicy zajęć),  zgłaszają nauczycielowi (prowadzącemu zajęcia), a nauczyciel ( prowadzący zajęcia) o 
wypadku informuje sekretariat szkoły, dyrektora lub dyŜurującego wicedyrektora. 

16. Zrzeszenia, stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy. 

17. Zrzeszenia, stowarzyszenia i organizacje nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z sali gimnastycznej ze skutkiem natychmiastowym. 

18. Grupy korzystające z sali zobowiązane są do dbałości o uŜywany sprzęt sportowy i złoŜenia go na wyznaczone miejsce po zakończeniu zajęć.  
 

II  POSTANOWIENIA  SZCZEGÓŁOWE 
Szczegółowe zasady korzystania z szatni 

1. Uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni zgodnie z grafikiem i planem zajęć.  

2. W czasie przerwy uczniowie oczekują na zajęcia wychowania fizycznego na korytarzu (parter) przed wyznaczonymi szatniami pod opieką nauczyciela dyŜurującego. 

3. Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się przed wyznaczonymi szatniami; nauczyciel sprawdza obecność i przekazuje uczniów zwolnionych z ćwiczeń pod opiekę 
nauczyciela bibliotekarza – uczniowie ci pod opieką dyŜurującego nauczyciela udają się do czytelni ( schodami obok sali judo), gdzie przebywają do zakończenia zajęć 
wychowania fizycznego. Powracają na przerwę przed następnymi zajęciami lub do wyjścia do domu tą samą drogą. 

4. Uczniowie wchodzą do szatni pod opieką nauczyciela, zmieniają strój i obuwie na sportowe, układają w naleŜytym porządku ubrania, obuwie i plecaki. 

5. W czasie przebywania młodzieŜy w sali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta. MłodzieŜ nieuczestnicząca w lekcjach czynnie nie moŜe przebywać w czasie zajęć w 
szatni. 

6. Za ład i porządek w szatni odpowiada nauczyciel mający zajęcia w danej klasie lub nauczyciel zastępujący. KaŜdorazowo sprawdzając przed zajęciami i po zajęciach stan szatni i 
węzłów sanitarnych.  

7. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

8. Za ład i porządek w szatni i w węzłach sanitarnych odpowiada nauczyciel, mający zajęcia w danej klasie lub nauczyciel wyznaczony na zastępstwo, kaŜdorazowo sprawdzając 
przed zajęciami i po zajęciach stan szatni i węzłów sanitarnych. 

 
Szczegółowe zasady korzystania z sali gimnastycznej 

1. Przed kaŜdorazowym rozpoczęciem zajęć nauczyciel sprawdza salę gimnastyczną pod względem bezpieczeństwa zajęć, a takŜe sprawdza czy drzwi ewakuacyjne są otwarte  
(jeŜeli są zamknięte – otwiera je). 

2. Po przebraniu się uczniowie pod opieką nauczyciela wchodzą na zajęcia do sali gimnastycznej.  

3. Do sali gimnastycznej ćwiczący wchodzą bez biŜuterii (wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów takich jak : kolczyki, łańcuszki, zegarki). 

4. MłodzieŜ ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich 
zakończeniu. Wykonywanie ćwiczeń bez polecenia i opieki nauczyciela jest kategorycznie zabronione.  

5. W czasie zajęć (w wyjątkowych przypadkach) uczniowie korzystają z toalety ogólnodostępnej w holu przy wejściu głównym na parterze. Uczeń moŜe opuścić salę gimnastyczna 
tylko pod warunkiem powiadomienia prowadzącego zajęcia. 

6. Przerwy między lekcjami ( przy dwóch łączonych godzinach wychowania fizycznego) uczniowie spędzają na korytarzu ( parter) przed szatniami, pod opieką dyŜurujących 
nauczycieli. Uczniowie korzystający z obiadów, zgodnie z wyznaczonymi godzinami spoŜywania obiadów, udają się do stołówki. 

7. W przypadku zaplanowania na sali gimnastycznej uroczystości szkolnej, zabawy, dyskoteki, wychowawcy bądź opiekunowie klas biorących udział w niej udział zobowiązani są 
do wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych (kozioł, skocznia, skrzynia, materace, ławeczki itp.) oraz przestrzegania wszystkich punktów niniejszego 
regulaminu. 

 
Zasady korzystania ze sprzętu sportowego zgromadzonego w magazynach 

1. Sprzęt sportowy zgromadzony w magazynach jest własnością szkoły. Za sprzęt odpowiada dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego.  

2. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

3. Za ład i porządek w magazynach sportowych odpowiadają nauczyciele mający aktualnie zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub rekreacyjno – sportowe.  
Za porządek  po zajęciach lekcyjnych odpowiadają nauczyciele, którzy danego dnia kończyli zajęcia jako ostatni.  

4. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem 
odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali naleŜy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 

5. Sprzęt sportowy z magazynu pobierają i do magazynu sportowego składają uczniowie wraz z nauczycielem, pod nadzorem i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia 
według zasad bhp. 

 
UWAGA: 

� Na terenie obiektu nie wolno palić papierosów, pić alkoholu ani spoŜywać innych uŜywek. 
� NaleŜy punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia. 
� Skargi i wnioski naleŜy zgłaszać do nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika administracji lub dyrektora szkoły.  
� Za szkody powstałe w obiektach sportowych  materialnie odpowiada osoba, która je spowoduje.  
� W przypadku zaplanowania w sali gimnastycznej uroczystości szkolnej wychowawcy bądź opiekunowie klas biorących udział w niej udział zobowiązani są do 

wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych (kozioł, skocznia, skrzynia, materace, ławeczki itp.) oraz przestrzegania wszystkich punktów niniejszego 
regulaminu. 

� Za wypadki wynikłe w trakcie samowolnego wejścia do  wcześniej wymienionych obiektów, dyrekcja i nauczyciele wychowania fizycznego nie odpowiadają. 


