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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE WRZEŚNICY 
Założenia ogólne: 

1.Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do zaspokajania potrzeb szkoły w zakresie obowiązkowych lekcji 
wychowania fizycznego oraz zajęć o charakterze sportowo - rekreacyjnym. 

2. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany, przewidziany planem, zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
MEN, MZ,GIS. 

3. Stowarzyszenia, organizacje oraz osoby fizyczne mogą korzystać z hali po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły i po zawarciu 
pisemnej umowy. 

4. Korzystający z hali obowiązani są zachować porządek i czystość w trakcie oraz po swoich zajęciach, a także dbać o   sprzęt 
i urządzenia sportowe. W przypadku celowej dewastacji mienia ponoszą oni materialną odpowiedzialność za dokonane  
zniszczenia. 

Postanowienia szczegółowe: 

1. Wszystkich korzystających z sali gimnastycznej obowiązuje każdorazowo dezynfekcja rąk przed wejściem jak i po wyjściu  
z sali. Podczas przebywania na sali wymagany jest dystans społecznyzwłaszcza podczas czynności organizacyjno  
porządkowych- zbiórka itp. 

2.Wszystkich ćwiczących korzystających z sali gimnastycznej obowiązują stroje gimnastyczne i zmienne obuwie sportowe. 

3. Zabrania się wstępu na salę osobom postronnym oraz nie ćwiczącym, nie posiadającym zmiennego obuwia sportowego. 

4. Opiekę nad salą podczas ćwiczeń powierza się prowadzącemu zajęcia lub organizacjom z niej korzystającym. 

5. Za bezpieczeństwo ćwiczących  podczas zajęć, za stan sprzętu i urządzeń oraz ich przydatność w czasie zajęć odpowiada 
prowadzący zajęcia. 

6. Przebywanie w sali i korzystanie z jej urządzeń dozwolone jest dla uczniów tylko w obecności i za zgodą nauczyciela 
prowadzącego zajęcia lub wykonującego inne czynności. 

7. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 

8.  Ćwiczący przebierają się w szatni dbając o pozostawienie ubrania i obuwia w należytym porządku. Przebieranie się przed 
zajęciami jak i po zakończeniu zajęć przebiega rotacyjnie. Jednorazowo w przebieralni może przebywać max. 6 osób, które 
podczas przebierania się starają się zachować dystans społeczny lub korzystają z maseczki. Po zakończeniu zajęć - po wyjściu 
z przebieralni obowiązkowo należy zdezynfekować  dłonie. 

9. W czasie trwania zajęć szatnia pozostaje zamknięta, osoby nie uczestniczące w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać. 

10. Przed przystąpieniem do zajęć należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, pierścionki i inne przedmioty mogące stanowić przyczynę 
skaleczenia(zgodnie z wytycznymi MEN,GIS,MZ- uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły przedmiotów nie 
potrzebnych do nauki). 

11. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 
pozostawione w szatni(telefony komórkowe, biżuteria, pieniądze itp.). 

12. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez zgody nauczyciela. 

13. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia należy natychmiast powiadomić 
nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

14. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego zajęcia objawów wskazujących na COVID-19 u któregoś z podopiecznych  
należy postępować według „Procedury postępowania na wypadek zakażeniakoronawirusem lub zachorowania na COVID- 
19 dziecka/podopiecznego”. 

15.Regulamin powyższy dotyczy wszystkich użytkowników hali sportowej. Za wypadki spowodowane jego 
nieprzestrzeganiem dyrektor oraz nauczyciele prowadzący zajęcia nie odpowiadają. 

 


