REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ
1.

Sala gimnastyczna, boisko, bieŜnia LA, są obiektem przyszkolnym, przeznaczonym do
prowadzenia obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć wychowania fizycznego, oraz zajęć
Uczniowskiego Klubu Sportowego.

2.

Za stan Sali i urządzeń odpowiada dyrektor szkoły i nauczyciele WF prowadzący zajęcia.

3.

Przebywanie w sali grupy ćwiczebnej i korzystanie z urządzeń jest dozwolone tylko
w obecności nauczyciela WF, trenera, instruktora.

4.

Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

5.

Korzystający z obiektów sportowych szkoły (prowadzący zajęcia, uczniowie, zawodnicy)
obowiązani są dbać o wygląd i czystość pomieszczeń, oraz szanować sprzęt i urządzenia.

6.

Sprzęt do ćwiczeń i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nim w czasie
zajęć sprawuje nauczyciel i grupa ćwicząca. Za stan sprzętu uŜywanego do ćwiczeń
odpowiada nauczyciel.

7.

Sprzęt do ćwiczeń naleŜy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. W przypadku
uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu lub urządzenia sportowego naleŜy powiadomić
nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz dyrekcję szkoły.

8.

Bez pozwolenia nauczycieli WF i dyrekcji szkoły zabrania się wynoszenia poza teren
szkoły sprzętu i urządzeń sportowych.

9.

Korzystający z obiektów sportowych i sali gimnastycznej przygotowują się do zajęć
w pomieszczeniach do tego celu przystosowanych (szatniach). Przebieranie się w sali
gimnastycznej jest niedozwolone.

10. Korzystający z szatni winni dbać o ich czystość i porządek.
11. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja szkoły
i nauczyciele WF prowadzący zajęcia nie odpowiadają. Ćwiczący powinni zabezpieczyć
je w sposób ustalony z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Klucze od szatni w czasie
zajęć znajdują się w pokoju nauczycieli WF.
12. KaŜdy wypadek i uraz w czasie zajęć uczniowie zgłaszają nauczycielowi prowadzącemu
zajęcia.

13. Prowadzący zajęcia jest obowiązany powiadomić dyrekcję szkoły o kaŜdym zaistniałym
w ciągu zajęć nieszczęśliwym wypadku.
14. Wejście na salę gimnastyczną i uczestniczenie w zajęciach jest dozwolone jedynie
w stroju sportowym (koszulka, spodenki wg ustaleń Zespołu Przedmiotowego WF i PO,
miękkie obuwie sportowe – tenisówki, trampki.)
15. W czasie imprez sportowych wstęp na salę sportową dla widzów dozwolony jest
wyłącznie w obuwiu sportowym.
16. Zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania innych uŜywek w sali
gimnastycznej i obiektach sportowych szkoły.
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