
Regulamin korzystania z  sali gimnastycznej i boisk szkolnych 
 

1. Sala gimnastyczna i boiska są miejscami przeznaczonymi do prowadzenia zajęć 

związanych z kulturą fizyczną i sportem. Za zgodą dyrektora szkoły mogą być 

organizowane na terenie sali gimnastycznej uroczystości szkolne. 

2. Przebywanie uczniów w sali gimnastycznej i na boisku w czasie trwania zajęć szkolnych 

jest dozwolone wyłącznie pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odpowiadają nauczyciele i instruktorzy 

prowadzący zajęcia.  

4. Prowadzący zajęcia zapoznaje biorących w nich udział z zasadami bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. 

5. Korzystanie z przyrządów i sprzętu sportowego dozwolone jest wyłącznie w obecności 

prowadzącego zajęcia i za jego zgodą.  

6. Przyrządy i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć mogą być używane 

wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.  

7. Wszystkich ćwiczących w sali gimnastycznej i na boisku obowiązuje strój sportowy oraz 

obuwie zmienne.  

8. Uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego są pod opieką nauczyciela 

wychowania fizycznego, a znajdujący się na korytarzu są pod opieką nauczyciela 

dyżurującego. 

9. Ćwiczący przebierają się w wyznaczonym miejscu. Uczniowie mają obowiązek 

kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w czasie przebierania, zachowania ciszy, 

spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego 

podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących i pracowników szkoły.  

10. W przypadku zauważenia nieprawidłowości podczas czynności związanych  

z przebieraniem się uczniowie są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o tym osobę 

dyżurującą, nauczycieli wychowania fizycznego bądź pracowników szkoły.  

11. Uczniowie powinni pozostawić przed zajęciami biżuterię, zegarki, pieniądze, telefony itp.  

w pokoju nauczycielskim lub u nauczyciela prowadzącego zajecia. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w miejscu przebierania się.  

12. Uczniowie niećwiczący (brak stroju, zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców) 

pozostają pod opieką nauczyciela w sali gimnastycznej lub na boisku i biernie uczestniczą 

w zajęciach.  

13. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń nie może bez zgody nauczyciela opuszczać 

sali gimnastycznej lub boiska szkolnego.  

14. Podczas zajęć wszyscy korzystający z sali  gimnastycznej i boisk szkolnych zobowiązani 

są do przestrzegania zasad BHP oraz niniejszego regulaminu.  

15. W razie zaistnienia wypadku należy postępować zgodnie z właściwą szkolną procedurą. 

16. Uszkodzenia sprzętu podczas lekcji należy natychmiast zgłosić nauczycielowi. Celowe 

uszkodzenia przez ucznia sprzętu, urządzeń i wyposażenia będą usuwane na koszt 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka.  

17. Osoby spoza szkoły mogą korzystać z sali gimnastycznej i boisk tylko poza godzinami zajęć 

szkolnych w oparciu o umowę zawartą z Dyrektorem Szkoły. 


