
 
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej  
i boiska szkolnego w Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Dobryninie 
 

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym szczególnie do prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej i szkolnego koła sportowego. 

 
2. Uczniowie wchodzą do sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela prowadzącego 

zajęcia i mogą przebywać w sali  tylko pod jego opieką. Mogą przebywać także 
poza godzinami zajęć obowiązkowych, ale po uzyskaniu każdorazowo zgody 
nauczyciela.  

 
3. Nauczyciel nie może pozostawić uczniów samych bez żadnej opieki (jeśli musi 

wyjść, powinien zgłosić to nauczycielowi w sali obok lecz sytuacja taka nie zwalnia 
go z odpowiedzialności za uczniów). 

 
4. Nauczyciel przystępujący do prowadzenia zajęć powinien wejść do sali pierwszy po 

to, by sprawdzić czy sala, a także sprzęt nie zagrażają bezpieczeństwu 
uczestników zajęć (codziennej kontroli musi podlegać stan drabinek, bramek do 
gry oraz konstrukcji przytrzymujących tablice z koszem – czy są dostatecznie 
przymocowane do podłoża). 

 
5. Osoby przebywające w sali gimnastycznej zobowiązane są do stosowania się do 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

6. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnego sprzętu znajdującego się 
w sali. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę 
nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący.  

 
7. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel. Uczeń ma 

obowiązek szanować sprzęt i wyposażenie sali gimnastycznej. 
 

8. Jeśli sala gimnastyczna, stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, 
nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich 
niezwłocznego usunięcia.  

 
9. Wadliwy sprzęt do ćwiczeń winien być usunięty z sali, lub tak zabezpieczony, by 

uniemożliwić korzystanie z niego młodzieży.  
 

10. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład  i porządek 
w jej obrębie jak i w szatni czy na sąsiadującym z nią korytarzu. 

 
11. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie 

uszkodzenia uczniowie powinni niezwłocznie zgłosić prowadzącemu zajęcia.  
 

12. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się 
sprzętem sportowym. 

 
 
 
 
 



13. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie 
i niewłaściwie użyty może stwarzać zagrożenie (np. tyczka, rękawice bokserskie 
itp.) oraz nie dopuszczać do zajęć na boisku szkolnym wówczas, gdy nie ma 
zapewnionego nadzoru. 

 
14. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój i obuwie gimnastyczne. 

 
15. W czasie ćwiczeń należy zadbać o bezpieczeństwo wykonujących je uczniów. 

Odpowiednio ich ubezpieczać przy wykonywaniu ćwiczeń zgodnie z wymaganiami 
programowymi, metodycznymi oraz doświadczeniem i wiedzą nauczyciela. 
Dostosowywać ćwiczenia do możliwości fizycznych ćwiczących. 

 
16. Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w lekcji i wykonywanie poleceń 

nauczyciela. 
 

17. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela. 
 

18. Nauczyciel zobowiązany jest do wyłączania z zajęć lub ich części uczniów, 
których kondycja fizyczna i psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania 
pełnego bezpieczeństwa, a uczniów których stan zdrowia budzi zastrzeżenia 
powinien kierować na badania lekarskie. 

 
19. Po skończonej lekcji uczniowie porządkują sprzęt i salę. Nauczyciel sprawdza czy 

sala pozostanie w należytym porządku, gasi zbędne oświetlenie, kontroluje też 
czy salę gimnastyczną opuścili wszyscy uczniowie.  

 
20. Sala gimnastyczna w czasie przerw międzylekcyjnych powinna być zamknięta. 

 
21. Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do: 

         a)     pozostawienia swojego miejsca w czystości, 

         b)   rozliczenia się z powierzonego mu sprzętu. 

22. Do obowiązków dyżurnego należy: 

a) zebranie sprzętu po zakończeniu zajęć, 

        c)    w razie potrzeby otwarcie okien po zajęciach – wietrzenie sali. 

 

W razie alarmu   przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) uczniowie 
powinni udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki! 

 
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 lutego 2009r. 
 
 
 
………………………………………………………………                     …………………………………… 
 /podpis koordynatora ds. bezpieczeństwa/                        /podpis dyrektora szkoły/ 
 
 
 
Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia dyrektora  Nr 16/02/2009 z dnia 2 lutego 2009r. 

 

         


