
   

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ  

w Szkole Podstawowej nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie 

1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz 

imprez sportowo-okolicznościowych. 

 

2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela. 

 

3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany, przewidziany 

planem. 

 

4. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy - 

koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkiej i jasnej podeszwie. 

Na salę gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii, zegarków i innych 

przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych 

ćwiczących. 

5. Ćwiczący przebierają się w wyznaczonej szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w 

należytym porządku. W czasie przebywania młodzieży w sali gimnastycznej szatnia 

powinna być zamknięta. Za porządek po zajęciach odpowiada dyżurny grupy 

ćwiczącej. 

6. Młodzież nie uczestnicząca czynnie w zajęciach (nieprzygotowanie, zwolnienie 

lekarskie) nie może przebywać w czasie zajęć w szatni. 

7. Uczniowie nie uczestniczący w zajęciach przebywają wyłącznie w miejscu 

wyznaczonym przez nauczyciela. 

8. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela. 

9. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć, za stan sprzętu i urządzeń oraz ich 

przydatność w czasie zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 

10. Wszyscy użytkownicy sali zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa a 

zwłaszcza do nie stwarzania zagrożeń sobie i innym ćwiczącym. 

 

11. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i sprzętu należy natychmiast zgłosić nauczycielowi 

prowadzącemu zajęcia lub innemu nauczycielowi wychowania fizycznego. 

 

12. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać 

się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem 

odpowiedniej dbałości o sprzęt i podłogę. 

 

13. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

14. 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. 



 

 

15. Młodzież ćwicząca w sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń 

nauczyciela, dotyczących szczególnie: bezpieczeństwa, porządku w czasie zajęć oraz 

po ich zakończeniu. 

16. O każdym wypadku: kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia 

należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

  

17. Na sali gimnastycznej obowiązuje zakaz żucia gumy oraz wnoszenia i spożywania 

jedzenia i picia. 

 

18. Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni bądź na sali 

gimnastycznej. 

 

19. Regulamin powyższy dotyczy wszystkich użytkowników hali sportowej. Za wypadki 

spowodowane jego nieprzestrzeganiem Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele 

wychowania fizycznego nie odpowiadają. 

 

 

 


