REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 w Będzinie
1.

Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć szkolnych z
wychowania fizycznego, SKS - ów, rozgrywek sportowych, różnego rodzaju imprez i
uroczystości szkolnych oraz (za zgodą dyrektora szkoły) przedsięwzięć pozaszkolnych,
w tym innych niż sportowe.

2.

Uczeń może wejść i opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą prowadzącego
zajęcia.

3.

Przebywanie w sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub
instruktora prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest
prowadzący zajęcia.

4.

Uczeń może wejść i przebywać w magazynie ze sprzętem sportowym tylko za wiedzą i
zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

5.

Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są:
nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni prowadzący w sali
zajęcia oraz pracownicy administracyjni szkoły .

7.

Klucze od sali gimnastycznej i szatni znajdują się w dyzurce szkolnej, u nauczycieli
wychowania fizycznego oraz u pracowników obsługi szkoły.

8.

Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni strój gimnastyczny oraz obuwie sportowe.

9.

Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając buty i ubrania w należytym
porządku (ubrania i tornistry powinny być ułożone). W czasie pobytu grup
ćwiczących w sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta.

10.

Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni prowadzący zajęcia nie odpowiada.
Telefony komórkowe i pieniądze można pozostawić u nauczyciela prowadzącego
zajęcia.

11.

Każda klasa wraz z opiekunem korzystająca z sali jest odpowiedzialna za ład,
porządek, oraz czystość pomieszczeń sali gimnastycznej.

12.

Zabrania się wnosić jedzenie i picie na salę gimnastyczną. Można wnieść picie za
zgodą prowadzącego zajęcia, który odpowiada za bwzpieczeństwo uczniów.
Zabrania się uczniom przynoszenia do szkoły i wnoszenia na salę gimnastyczną
własnego sprzętu sportowego, np. piłka, rakietki do tenisa stołowego, itp.
Przygotowanie sprzętu i urządzeń sali odbywa się zgodnie z zaleceniami
prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość
o sprzęt.

13.
14.

15.

Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie
z ich przeznaczeniem.

16.

O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego
zajęcia.

17.

Każdy nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zdarzenie uczniowie mają obowiązek
natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.

18.

W stosunku do osób nie przestrzegających założeń regulaminu będą wyciągnięte
odpowiednie konsekwencje wychowawczo-dyscyplinujące. Ponadto osoby, które nie
będą stosować się do regulaminu mogą stracić prawo do korzystania z sali
gimnastycznej.

19.

Za ład i porządek panujący w szatni przy sali gimnastycznej podczas uroczystości
szkolnych oraz wynajmu odpowiada organizator.

20.

Podmioty zewnętrzne korzystające z sali gimnastycznej na zasadzie wynajmu lub
użyczenia zobligowane są do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.

21.

Wszelkie problemy techniczne typu: temperatura pomieszczenia, oświetlenie,
nagłośnienie, itp., osoby korzystające z obiektów sportowych
zgłaszają do
pracowników obsługi szkoły. Regulowanie temperatury pomieszczeń oraz
obsługiwanie innych urządzeń dokonywane może być tylko przez pracowników
szkoły.

