
REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ 

1. Z sali gimnastycznej w pierwszej kolejności korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 w 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1  we Włocławku na zajęciach wychowania fizycznego, 

zajęciach o charakterze sportowo - rekreacyjnym, zajęciach szkolnego koła sportowego oraz na 

imprezach szkolnych. 

2. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany i są zaplanowane w szkolnym 

rozkładzie zajęć.  

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na sali gimnastycznej jest posiadanie zmiennego stroju 

i obuwia sportowego: koszulki gimnastycznej, krótkich spodenek i obuwia sportowego na jasnej 

podeszwie.  

4. Zabrania się wstępu na salę niećwiczącym, nieposiadającym obuwia sportowego na zmianę. 

5. Ćwiczący przebierają się w szatni i na wyznaczonych miejscach pozostawiają ubrania i obuwie. 

W trakcie trwania zajęć szatnia pozostaje zamknięta, a osoby nieuczestniczące w ćwiczeniach nie 

mogą w niej przebywać.  

6. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności  

za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni (pieniądze, biżuterię, telefony komórkowe itp.). 

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

i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

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

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

oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.  

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

przedmioty mogące stanowić przyczynę zagrożenia bezpieczeństwa uczniów. 

11. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela.  

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

natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

13. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany powiadomić dyrekcję szkoły o każdym 

zaistniałym wypadku lub kontuzji. 

14. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela oraz stosować się ściśle  

do jego pleceń. 

15. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia.  

16. Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej przez ucznia odpowiedzialność 

finansową ponoszą jego rodzice/opiekunowie.  

17. Za stan pomieszczeń w segmencie sali gimnastycznej i łącznikach, sprzętu gimnastycznego 

i urządzeń znajdujących się na sali gimnastycznej i łącznikach są odpowiedzialni nauczyciele 

wychowania fizycznego. 

18. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów i opakowań szklanych. 

Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia.  

19. 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 (kozioł, skocznia, skrzynia, materace, ławeczki itp.) 

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

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

i kar przewidzianych w Statucie szkoły. 


