Regulamin korzystania z sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Podstawy prawne
Art. 67.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz
z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz.
968).

I. Informacje ogólne.
1. Do przestrzegania regulaminu zobowiązane są wszystkie osoby przebywające na sali
gimnastycznej.
2. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do realizacji zajęć z wychowania
fizycznego.

II. Zasady zachowania, użytkowania sali gimnastycznej.
1. Przebywanie na sali gimnastycznej grupy ćwiczącej dozwolone jest tylko w obecności
nauczyciela/trenera.
2. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy – koszulka,
spodenki lub dres oraz sportowe obuwie o miękkiej podeszwie. Uczniowie zdejmują przed
lekcją kolczyki, łańcuszki, zegarki, klucze oraz inne zbędne w czasie zajęć przedmioty.
3. Uczniowie przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku.
W czasie przebywania uczniów na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta.
Uczniowie, którzy nie uczestniczą czynnie w zajęciach, nie mogą przebywać w szatni.
4. Uczniowie ćwiczący na sali gimnastycznej zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa
oraz do przestrzegania poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: bezpieczeństwa,
porządku i dyscypliny organizacyjnej zajęć.
5. Każdy zaistniały na sali wypadek, kontuzję, skaleczenie czy nagłe pogorszenie się
samopoczucia uczniowie natychmiast zgłaszają prowadzącemu zajęcia.
6. W czasie ćwiczeń należy dbać o bezpieczeństwo wykonujących je – odpowiednio ubezpieczać
przy wykonywaniu ich zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi.
Dostosowywać ćwiczenia do możliwości fizycznych ćwiczących.
7. Przenoszenie sprzętu, przygotowanie urządzeń na sali powinno odbywać się zgodnie
z zaleceniem prowadzącego, pod jego nadzorem w sposób bezpieczny i z zapewnieniem
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odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy
natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
8. Urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane w sposób bezpieczny
i tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania
fizycznego.
10. Za stan sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących
w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.

III. Postanowienia końcowe.
1. Organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy
z dyrektorem szkoły.
2. Osoby postronne korzystające z sali gimnastycznej zobowiązane są zakładać miękkie obuwie
sportowe.
3. Po zakończonych zajęciach nauczyciel dba o pozostawienie porządku.
4. Szkoła nie odpowiada za przedmioty wartościowe tj. zegarki, pierścionki, łańcuszki, kolczyki,
telefony komórkowe pozostawione w szatni lub w sali gimnastycznej (cennych przedmiotów
nie przynosimy do szkoły).
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