Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2017/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Daszewicach z dn.01.09.2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
W DASZEWICACH

1. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz
zajęć sportowo-rekreacyjnych.
2. Opiekę nad salą podczas zajęć powierza się nauczycielom wychowania fizycznego oraz
prowadzącym zajęcia.
3. Na sali gimnastycznej mogą znajdować się grupy ćwiczące tylko pod opieką nauczyciela,
instruktora lub prowadzącego zajęcia.
4. Opuszczenie sali gimnastycznej w czasie zajęć może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela.
5. Sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali mogą być używane wyłącznie pod kierunkiem
prowadzącego zajęcia nauczyciela lub instruktora. Wszelkie uszkodzenia sprzętu
i urządzeń należy natychmiast zgłaszać opiekunowi.
6. Zabrania się przesuwania sprzętu po podłodze. Sprzęt sportowy należy przenosić.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wieszania się na obręczach do koszykówki, na drążkach
mocowanych do drabinek oraz samowolnego wchodzenia na drabinki.
8. Skoki oraz ćwiczenia przy użyciu skrzyni gimnastycznej muszą się odbywać tylko pod
nadzorem nauczyciela, po odpowiednim instruktażu i z odpowiednią asekuracją.
9. Za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego odpowiedzialność finansową
ponosi sprawca.
10. Wstęp na salę gimnastyczną odbywa się tylko w odpowiednim stroju i obuwiu
sportowym z jasną podeszwą. Przepis ten dotyczy także kibiców i osób postronnych.
Zabrania się wchodzenia na salę w obuwiu całodziennym.
11. Korzystający z sali gimnastycznej przygotowują się do zajęć w szatni, pozostawiając
ubranie i obuwie w należytym porządku. Przebieranie w sali jest zabronione.
12. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni prowadzący zajęcia
nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.

13. O wszelkich uszkodzeniach urządzeń sportowych należy powiadomić osobę prowadzącą
zajęcia, w przeciwnym wypadku odpowiedzialność finansową poniesie grupa (osoba),
która ostatnia korzystała z urządzenia.
14. Samowolne wejście na sale gimnastyczną bez wiedzy nauczyciela lub osoby prowadzącej
zajęcia podlega karze dyscyplinarnej.
15. Za skutki odniesionej kontuzji w wyniku samowolnego wejścia na salę gimnastyczną, bez
wiedzy opiekuna, konsekwencje ponosi wyłącznie osoba poszkodowana.

