
REGULAMIN  SALI GIMNASTYCZNEJ W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  1  w INOWROCŁAWIU 

 

1. Z Sali mogą korzystać : 

• Uczniowie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego i SKS  

• Zakłady pracy i kluby sportowe na podstawie umów wynajmu  

2. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego, zajęć SKS, rozgrywek sportowych i innych zajęć rekreacyjno-

sportowych w godzinach ustalonych w harmonogramie na dany rok szkolny. 

3. Na sali mogą odbywać się inne imprezy szkolne . 

4. Zajęcia wymienione w pkt. 2 odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, trenerów i 

instruktorów. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany . 

5. W czasie zajęć na Sali gimnastycznej drzwi ewakuacyjne nie mogą być zamknięte  na 

klucz. 

6. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia . 

7. Za porządek i bezpieczeństwo w czasie przerw odpowiada nauczyciel dyżurujący, a w 

przypadku jego nieobecności nauczyciel prowadzący zajęcia . 

8. Uczniów, personel pedagogiczny ora zrzeszenia i organizacje pozaszkolne wynajmujące 

salę gimnastyczną oraz inne pomieszczenia – w tym szatnie, natryski – obowiązuje 

zachowanie się zgodnie z niniejszym regulaminem . 

9. Za porządek, stan sali bezpieczeństwo i stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada 

nauczyciel- osoba prowadząca zajęcia oraz osoby korzystające z sali zgodnie z umową . 

10. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny i zmienne obuwie sportowe – 

halówki, trampki . Nauczyciele, sędziowie i personel techniczny zawodów również 

obowiązuje ta sama zasada . 

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

12. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły . Opiekę nad nim w 

czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący.  

13. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawić tylko w obecności nauczyciela . wszystkie 

uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia . prowadzący 

zajęcia o uszkodzeniach informuje dyrektora szkoły. 

14. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel o wypadku informuje 

dyrektora szkoły. 

15.  Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu 

pisemnej umowy. 

16.  Zrzeszenia i organizacje nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do 

korzystania z sali ze skutkiem natychmiastowym. 

17.  Na sygnał  prowadzącego ćwiczący zobowiązani są natychmiast opuścić salę . 


