
REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ 
 
• Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania 

fizycznego oraz imprez sportowo-okolicznościowych. 
• Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności 

nauczyciela. 
• Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy 

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

• Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie 
w należytym porządku. W czasie przebywania młodzieży w sali 
gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta. Młodzież nieuczestnicząca 
czynnie w zajęciach nie może przebywać w czasie zajęć w szatni. 

• Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno 
odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny 
i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia 
sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 

• Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być 
wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

• Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po 
zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach. 

• Młodzież przebywająca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać 
poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: porządku, dyscypliny 
i bezpieczeństwa w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu. 

• Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za 
bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel. 

• Za umyślne zniszczenie sprzętu i wyposażenia sali gimnastycznej lub szatni 
odpowiada materialnie uczeń i jego rodzice. 

• Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi. 
• Na salę gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszelkiego rodzaju 

niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia 
się depozycie u nauczyciela. 

• Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących na poszczególnych 
obiektach sportowych wpływa na ostateczną ocenę z wychowania 
fizycznego. 



 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA 
SZKOLNEGO 

 
• Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć SKS-u i imprez kulturalno-rozrywkowych. 

• Uczniowie na boisku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych 

i pozalekcyjnych przebywają pod opieką nauczyciela. 

• Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór 

sportowy - koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie. 

• Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel sprawdza stan nawierzchni 

i urządzeń sportowych. 

• Zajęcia mogą być przeprowadzone na boisku i sprzęcie sportowym 

sprawnym technicznie i zapewniającym bezpieczeństwo. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie 

z urządzeń sportowych i ściśle stosować się do poleceń prowadzącego 

zajęcia. 

• Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiada prowadzący zajęcia. 

• Wszelkie uszkodzenia urządzeń sportowych należy zgłaszać 

prowadzącemu zajęcia. 

• Za umyślne zniszczenia odpowiada materialnie uczeń i jego rodzice. 

• Każdy wypadek uczniowie zgłaszają prowadzącemu zajęcia. 

 


