
REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ 
 

1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania 

fizycznego oraz szkolnych uroczystości i imprez okolicznościowych. 

2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności 

nauczyciela.  

3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje czysty, zmieniony na czas ćwiczeń ubiór 

sportowy – koszulka typu T-shirt bez zapięć (guziki, zamki itp.), spodenki 

elastyczne typu sportowego lub dres, brak nakrycia głowy  

4. Wszystkich uczniów obowiązuje czyste, zmienne obuwie sportowe na 

miękkiej podeszwie, która nie pozostawia śladów lub trwałych smug na 

nawierzchni.  

5. Nadruki na koszulkach nie mogą prezentować treści związanych  

z alkoholem, nikotyną, nielegalnymi substancjami oraz wulgarnych lub 

prowokacyjnych napisów. 

6. Kontakt wzrokowy i słuchowy z prowadzącym nie może być utrudniony 

(wymagana jest odsłonięta twarz, spięte długie włosy, brak okularów 

przeciwsłonecznych lub słuchawek audio itp.) 

7. Korzystanie w czasie lekcji z telefonów oraz innych osobistych urządzeń 

elektronicznych jest niedozwolone i skutkuje upomnieniem i odebraniem tego 

sprzętu wraz z przekazaniem do depozytu nauczycielowi. 

8. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przystępujący do ćwiczeń nie mogą mieć 

zegarków, pierścionków, kolczyków, ozdób nadgarstka lub szyi, paznokcie 

muszą być skrócone zgodnie z obrysem palców. 

9. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając zmienne obuwie  

i ubranie w  bezpiecznym 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 (konieczny bezpośredni kontakt i nadzór nauczyciela).  

10.  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.  

11.  Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać                       

po zakończonych zajęciach w wyznaczonych miejscach.  

12.  Młodzież ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać 

poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny               

w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.  

13.  Za układ urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń, a także za 

bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel. 

Niedozwolone są samowolne czynności dotyczące ułożenia sprzętu 

sportowego. 

14.  Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia na sali gimnastycznej 

odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice. 

15.  Każdą kontuzję lub wypadek uczniowie zobowiązani są natychmiast zgłosić 

nauczycielowi. 

16.  Przedmioty szczególnie wartościowe (telefony, pieniądze, dokumenty, klucze 

itp.) oraz wszelkiego rodzaju niebezpieczne dla ucznia lub współćwiczących 

ozdoby takie jak: kolczyki, bransoletki, łańcuszki, zegarki itp. muszą być 

pozostawione w depozycie u nauczyciela. 

17.  Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni (pieniądze, biżuterię, 

telefony komórkowe itp.) 

18.  Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę opakowań szklanych oraz 

niebezpiecznych przedmiotów. 

19.  Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali 

gimnastycznej po uprzednim zawarciu umowy z Dyrekcją szkoły. 

20.  Działania wbrew regulaminowi, lekceważenie poleceń nauczyciela, niszczenie 

sprzętu lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje 

postanowieniami Statutu Szkoły oraz art. 427 Kodeksu Cywilnego. 

 


