UŻYWANIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
1. W czasie zajęć wychowania fizycznego w salach gimnastycznych oraz na boisku szkolnym ćwiczenia
prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo
ćwiczących.
2. Kosze do gry, bramki oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie
dla zdrowia ćwiczących są mocowane na stałe.
3. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego nauczyciel/instruktor sprawdza przed każdymi
zajęciami. Wszelkie spostrzeżenia odnośnie uszkodzenia urządzeń i sprzętu sportowego uczniowie
niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel Dyrektorowi Szkoły.
4. Na korytarzu przy sali gimnastycznej i na boisku umieszcza się tablice informacyjne, określające
zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
5. Nauczyciel/instruktor prowadzący zajęcia zapoznaje uczniów biorących w nich udział z zasadami
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
6. Korzystanie z wszelkiego sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie pod opieką
nauczyciela/instruktora.
7. Uczniowie zobowiązani są do korzystania ze sprzętu sportowego wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem.
8. Nauczyciele wychowania fizycznego informują uczniów na początku roku szkolnego o zasadach
bezpieczeństwa na lekcjach oraz zasadach korzystania ze sprzętu sportowego. Mają obowiązek
przypominania takich informacji każdorazowo podczas lekcji z wykorzystaniem sprzętu sportowego.
9. Bez zgody nauczyciela wychowania fizycznego zabrania się wynoszenia poza teren szkoły sprzętu i
urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu sportowego.
10. Wszelkie celowe uszkodzenia sprzętu, urządzeń i wyposażenia przez uczniów będą usuwane na
koszt rodziców dziecka,
11. Osobami powołanymi do egzekwowania powyższej procedury regulaminu są nauczyciele
wychowania fizycznego Szkoły/instruktorzy współpracujący oraz Dyrektor Szkoły.

ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA PRZED, PO I W CZASIE ZAJĘĆ
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1.Lekcje wychowania fizycznego odbywają się na odpowiednio zabezpieczonych i przygotowanych
obiektach sportowych (sale gimnastyczne, boisko szkolne, boiska w kompleksie OSiR Będzin – do piłki
plażowej, koszykówki, piłki nożnej – obowiązują regulaminy w kompleksie) pod opieką nauczyciela
wychowania fizycznego.
2. Uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego, są pod opieką dyżurującego w tym
segmencie nauczyciela.
3. Wchodzenie na salę gimnastyczną podczas przerw oraz poza wynikającymi z planu godzinami
wychowania fizycznego jest zabronione bez zapewnionej opieki nauczyciela lub osoby sprawującej
opiekę.

4. Wychodzenie na boisko szkolne w czasie przerw oraz poza wynikającymi
z planu godzinami wychowania fizycznego, jest zabronione bez zapewnionej opieki nauczyciela.
5. Grupy ćwiczebne mogą przebywać na sali gimnastycznej i boisku szkolnym tylko w obecności
nauczyciela.
6. Uczniowie zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących ładu, porządku i
dyscypliny na zajęciach wychowania fizycznego.

UDZIAŁ UCZNIÓW W GIMNASTYCE KOREKCYJNEJ
KWALIFIKACJA NA ZAJĘCIA
1. Na zajęcia gimnastyki korekcyjnej uczęszczają uczniowie klas I- III, którzy posiadają:
a) stwierdzoną wadę postawy ciała wskazaną przez lekarza lub pielęgniarkę ze wskazaniem do
udziału w zajęciach
2. Rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na udział ucznia w zajęciach gimnastyki korekcyjno –
kompensacyjnej
OSOBY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ
1. Zajęcia może prowadzić nauczyciel, który posiada jedne z następujących
kwalifikacji:
a) ukończone studia podyplomowe, które dają uprawnienia do prowadzenia
zajęć
b) ukończony kurs kwalifikacyjny dający uprawnienia do prowadzenia zajęć
MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ
1. Zajęcia odbywają się w salce korekcyjnej.
2. Przed wejściem do sali uczniowie w szatni przebierają się w strój gimnastyczny.
3. Uczniowie mogą przebywać w sali tylko pod opieką nauczyciela.
4. Każdy uczeń ma zapewnioną odpowiednią ilość miejsca do wykonywania ćwiczeń.
5. Każdy uczeń korzysta z odpowiednich przyborów za zgodą i pod opieką
nauczyciela.
SPOSOBY WSPÓŁDZIAŁANIA NAUCZYCIELA GIMNASTYKI
KOREKCYJNEJ Z WYCHOWAWCĄ I RODZICAMI
1. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej informuje wychowawców o zakwalifikowaniu ich uczniów na
zajęcia korekcyjne.
2. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej informuje wychowawców/rodziców uczniów o wyznaczonym
terminie i godzinie zajęć.

3. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przekazuje wychowawcom porady dotyczące wskazań i
przeciwwskazań ćwiczeń z dzieckiem na zajęciach
ruchowych i postępowania korekcyjnego wobec dzieci.
4. Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej przekazuje informacje rodzicom na temat postawy dziecka i
udziela wskazań, na co zwracać uwagę i jak postępować w przypadku konkretnej wady postawy.

