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Regulamin sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku 

 
1.Sala gimnastyczna jest przeznaczona do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego oraz do organizowania 

imprez sportowych, rekreacyjnych  i okolicznościowych. 

 

2.Zakład pracy, organizacje społeczne itp. oraz osoby fizyczne mogą korzystać z hali po otrzymaniu zgody 

Dyrektora szkoły 

 

3.Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela. 

 

4.Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy: 

koszulka i spodenki lub dres, oraz sportowe obuwie na miękkiej, niebrudzącej podeszwie. 

 

5.Ćwiczący przebiera się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należnym porządku. W czasie przebywania 

dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta.  

 

6.Przygtowanie wyposażenia sali gimnastycznej do zajęć jest obowiązkiem nauczyciela, a w przypadku potrzeby 

wprowadzenia zmian podczas zajęć, powinno odbywać się w sposób bezpieczny, zgodnie z poleceniami 

nauczyciela. 

 

7.Sprzęt uszkodzony powinien być natychmiast wyłączony z użytkowania i jeśli to możliwe – usunięty z sali 

gimnastycznej lub w inny skuteczny sposób zabezpieczony przed użyciem. 

 

8.Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt sportowy mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

 

9.Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych zajęciach w oznaczonych 

miejscach. 

 

10.Dzieci i młodzież uczestnicząca w lekcjach wychowania fizycznego lub zajęciach dodatkowych ma 

bezwzględny obowiązek stosować się do poleceń nauczyciela. 

 

11.Utrzymanie sali gimnastycznej i szatni w czystości należy do obowiązków szkoły.  

 

12.Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich odpowiedni dobór do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących 

odpowiedzialny jest nauczyciel. 

 

13. Za stan sali, urządzeń i sprzętu odpowiadają: Dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego. 

 

14.Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela. 

 

15.O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia uczniowie powinni 

natychmiast poinformować nauczyciela. 

  

16. Nauczyciel prowadzący jest zobowiązany zgłosić Dyrekcji szkoły widoczne uszkodzenia sprzętu i urządzeń 

sportowych.  

 

17.Korzystający z sali gimnastycznej obowiązani są zachować porządek i czystość w trakcie oraz po zajęciach, a 

także dbać o sprzęt i urządzenia znajdujące się w sali. W przypadku udowodnionej, celowej dewastacji  

wyposażenia ponoszą oni materialna odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.  

 

18.Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie panoszą odpowiedzialności za rzeczy 

wartościowe pozostawione w szatni, jak biżuteria, telefony komórkowe, pieniądze itp. 

 

 

 

…..…………………………… 

(podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły) 


