
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ  

 

 I. Zasady obowiązujące podczas trwania pandemii: 

 
1. Z zajęć wychowania fizycznego mogą korzystać wyłącznie uczniowie bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

2. Po wejściu na salę gimnastyczną oraz po skończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek 

skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk. 

3. Uczniowie uczestniczący w zajęciach wychowania fizycznego nie mają obowiązku 

zasłaniania twarzy.  

4. Z szatni korzystają uczniowie w dwóch grupach – najpierw jedna klasa, później druga. 

5. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali oraz przybory do ćwiczeń wykorzystywane 

podczas zajęć  (piłki, skakanki, obręcze itp.) będą dezynfekowane.  

6. Jeżeli warunki pogodowe będą sprzyjające (np. brak opadów deszczu), zajęcia  

z wychowania fizycznego prowadzone będą na powietrzu tj. na otwartej przestrzeni terenu 

szkoły (boisko trawiaste, orlik). 

7. Po zakończeniu zajęć rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie szatni i hali sportowej 

(niegromadzenie się). 

8. Sale oraz części wspólne (korytarz) będą wietrzone po każdej lekcji a w razie potrzeby także 

w trakcie zajęć lekcyjnych. 

9. Jeżeli uczeń czuje się źle, lub obserwuje u siebie objawy chorobowe natychmiast musi 

poinformować o tym nauczyciela wychowania fizycznego. 

10. Obowiązuje kategoryczny zakaz przebywania na obiekcie sportowym osób towarzyszących 

użytkownikowi (rodziców itp.).  

 

II. Ogólnie przyjęte zasady korzystania z sali gimnastycznej: 

 

1. Z sali gimnastycznej korzystają uczniowie szkoły podstawowej w Otocznej na zajęciach 

wychowania fizycznego, zajęciach o charakterze sportowo - rekreacyjnym, zajęciach 

szkolnego koła sportowego lub innych, za zgodą dyrektora szkoły.  

2. Zajęcia w sali gimnastycznej odbywają się w sposób zorganizowany i są zaplanowane 

 w szkolnym rozkładzie zajęć.  

3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel.  

4. Za stan pomieszczeń, sprzętu gimnastycznego i urządzeń znajdujących się na sali 

gimnastycznej odpowiedzialni są nauczyciele wychowania fizycznego.  



5. Przebywanie w sali i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest tylko w obecności 

 i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

6. Zabrania się wchodzenia do sali gimnastycznej uczniom, którzy nie uczestniczą w zajęciach 

wymienionych w punkcie 1.  

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na sali gimnastycznej jest zmiana ubrania i obuwia na 

strój sportowy, którym jest: koszulka gimnastyczna, krótkie spodenki, dres sportowy, 

obuwie sportowe na jasnej podeszwie.  

8. Ćwiczący przebierają się w szatni i tam pozostawiają ubrania i obuwie. Za porządek 

w szatni odpowiadają uczniowie, którzy z niej korzystają.  

9. W trakcie trwania zajęć szatnia pozostaje otwarta.  

10. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki 

i inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie w trakcie wykonywania ćwiczeń.  

11. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni dyrektor szkoły oraz nauczyciele 

wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności.  

12. Uczestnik zajęć zwolniony z wykonywania ćwiczeń z powodu dolegliwości zdrowotnych 

zobowiązany jest do pozostania na sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela wychowania 

fizycznego. Uczniowie niećwiczący zobowiązani są siedzieć na ławeczkach. 

13. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela.  

14. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu 

zajęcia.  

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

natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

16. Za porządek na sali gimnastycznej odpowiadają uczniowie korzystający z sali.  

17. Zabrania się wnoszenia na teren segmentu sportowego niebezpiecznych przedmiotów, 

w tym szklanych opakowań. Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia i picia. 

18. Uczniowie zobowiązani są zachowywać się na sali gimnastycznej spokojnie, nie stwarzać 

sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu i nie niszczyć znajdującego się w niej sprzętu. 

Za szkody na terenie segmentu sportowego wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego 

niedbalstwa odpowiadają uczniowie. 

19. Uczniowie nie mogą opuszczać sali gimnastycznej bez zgody nauczyciela. 

20. Uczniowie są zobowiązani do stosowania się do poleceń nauczyciela oraz przestrzegania 

niniejszego regulaminu. Wobec uczniów, którzy nie będą przestrzegać regulaminu 

stosowane będą kary przewidziane w statucie szkoły.  

 

 


