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REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. POR. EDWARDA
BŁASZCZAKA PS. „GROM” W CHMIELKU
1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym głównie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych. Dopuszcza się wykorzystywanie Sali do różnego rodzaju uroczystości,
spotkań szkolnych oraz prób szkolnych zespołów artystycznych.
2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiada dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego.
3. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje
zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel.
4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia stanu sprzętu
przed dopuszczeniem uczniów do zajęć.
6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje ustalony strój gimnastyczny oraz obuwie sportowe.
7. Na sali gimnastycznej mogą znajdować się grupy ćwiczące tylko pod opieką nauczyciela.
8. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszystkie uszkodzenia sprzętu należy
niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.
9. Utrzymanie czystości sali, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z nich.
10. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast
powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
11. Ucznia obowiązuje kulturalne zachowanie się i współzawodnictwo podczas wszystkich zajęć sportowych.
12. Uczeń zobligowany jest do zachowania dyscypliny, porządku oraz reagowania na polecenia nauczyciela
13. Uczeń zwolniony z zajęć ma obowiązek przebywać w miejscu zajęć pod opieką nauczyciela, obserwować
zajęcia i zachować bezpieczeństwo.
14. Opuszczenie sali gimnastycznej w czasie zajęć może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela.
15. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy po zakończonych zajęciach odkładać
w wyznaczonych miejscach.
16. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia zajęć zgodnie z zasadami i przepisami BHP. Przed każdą lekcją
nauczyciel instruuje uczniów i przypomina o zachowaniu zasad BHP zgodnie z tematem lekcji.
17. Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad i przepisów BHP na lekcji wychowania fizycznego.
18. Nauczyciel jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
i przestrzegania jej ustaleń.
19. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania zapisów niniejszego regulaminu. Wobec
ucznia łamiącego zasady określone w regulaminie, będą wyciągane konsekwencje, co skutkować będzie
obniżeniem oceny zachowania.
20. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w sali gimnastycznej.
21. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora szkoły.
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.
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