
SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 28  IM. MIŁOŚNIKÓW ROKITNICY W ZABRZU 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ. 

1. Z sali gimnastycznej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników 

Rokitnicy w Zabrzu  na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach o charakterze sportowo -  

- rekreacyjnym, zajęciach szkolnego koła sportowego oraz innych zajęć organizowanych przez 

szkołę lub innych odbywających się za zgodą dyrektora szkoły. 

2. Podczas trwania zajęć na sali gimnastycznej osobom postronnym wstęp wzbroniony.  

3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany i według ustalonego planu.  

4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na sali gimnastycznej jest posiadanie stroju sportowego 

i sportowego obuwia zmiennego na jasnej podeszwie. 

5. Ćwiczący przebierają się w szatni i tam pozostawiają ubrania i obuwie. W czasie trwania zajęć 

uczniowie bez zgody nauczyciela nie mogą przebywać w szatni.  

6. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności za 

rzeczy wartościowe pozostawione w szatni. 

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

zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

8. Sprzętu sportowego należy używać tylko i wyłącznie do celów, do których jest on 

przeznaczony.  

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

10. W czasie zajęć uczniowie są zobowiązani do stosowania się do poleceń nauczyciela oraz 

przestrzegania niniejszego regulaminu. Za wypadki powstałe w związku z nieprzestrzeganiem 

regulaminu nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.  

11. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne 

przedmioty mogące stanowić przyczynę skaleczenia. 

12. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela. 

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

natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

14. Za zniszczenia spowodowane z winy uczestników zajęć odpowiadają oni sami i ich rodzice. 

15. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia. 

16. Za stan pomieszczeń w sali gimnastycznej, sprzętu gimnastycznego i urządzeń znajdujących 

się na sali gimnastycznej odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący zajęcia i organizatorzy 

imprez. 

17. Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia i picia. 

18. W przypadku zaplanowania na sali gimnastycznej uroczystości szkolnej, zabawy, dyskoteki, 

wychowawcy bądź opiekunowie klas biorących w niej udział zobowiązani są do wyniesienia 

z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych.  

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

20. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń będzie ukarany zgodnie z systemem nagród 

i kar przewidzianych w statucie szkoły. 

 


