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Załącznik nr 1 

do ZD 09/2016 

z dn. 19-04-2016 

 

OGÓLNY REGULAMIN  

KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

W ZESPOLE SZKÓL NR 24 WE WROCŁAWIU 

Podstawa prawna: 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 z późn. zm.) 

1. Sala sportowa, siłownia, boisko sztuczne, boisko asfaltowe, sala judo i pomieszczenia 
pomocnicze są obiektami przyszkolnymi służącymi do zaspokajania potrzeb szkoły w 
zakresie realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych. 

2. W dalszej kolejności z w/w obiektów mogą korzystać instytucje pozaszkolne po 
zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły. Najemcy, którzy nie przestrzegają 
niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania ze szkolnych obiektów sportowych. 

3. Przebywanie w sali i na innych obiektach sportowych oraz korzystanie z jej urządzeń 
jest dozwolone tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera, 
instruktora, który odpowiada za bezpieczeństwo ćwiczących. 

4. Korzystający z obiektów sportowych przygotowują się do zajęć w pomieszczeniach do 
tego celu przystosowanych – szatniach. Przebieranie się na salach i w siłowni jest 
zabronione. 

5. Podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach 
(ćwiczący i niećwiczący) przebywają z opiekunem – nauczycielem, a szatnie są 
zamknięte. 

6. Wejście na salę gimnastyczną (judo) i obiekty sportowe jest dozwolone jedynie 
w stroju sportowym (koszulka, spodenki, dres, odpowiednie buty sportowe – zmienne). 

7. Uczeń może samodzielnie opuścić salę w tylko w wyjątkowych sytuacjach i za wiedzą 
oraz zgodą prowadzącego zajęcia. W przypadku konieczności udzielenia pomocy 
medycznej nauczyciel wzywa inną dorosła osobę do opieki nad uczniem bądź klasą. 

8. Korzystający z obiektów szkoły obowiązani są dbać o wygląd i czystość pomieszczeń 
oraz szanować sprzęt i wyposażenie. 

9. Urządzenia oraz sprzęt sportowy znajdujący się na sali gimnastycznej i 
w pomieszczeniach pomocniczych jest do dyspozycji prowadzącego zajęcia i może 
być wykorzystany tylko za jego zgodą i zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

10. Po zajęciach należy sprzęt sportowy pozostawić w wyznaczonym miejscu. 
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11. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, sprzętu sportowego, należy 
niezwłocznie powiadomić o tym nauczyciela prowadzącego zajęcia, nauczyciel 
informuje kierownika gospodarczego i dyrekcję szkoły. 

12. Za uszkodzenia na obiektach sportowych (szatnie, siłownia, sala, boisko szkolne) 
odpowiadają ich sprawcy. Dyrektor szkoły w przypadku celowego uszkodzenia może 
wezwać rodziców ucznia do naprawienia bądź pokrycia kosztów naprawy. 

13. Zauważone uszkodzenia w sali gimnastycznej, szatniach, prysznicach oraz na boisku 
szkolnym winne być zgłoszone nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć lub 
natychmiast po zaistniałym zdarzeniu. 

14. Na obiektach sportowych mogą przebywać uczniowie biorący wg planu udział 
w zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych i innych według 
potrzeb, ale tylko pod opieką nauczyciela. 

15. W czasie odbywania się imprez szkolnych wstęp na salę gimnastyczną dla wszystkich 
uczestników dozwolony jest wyłącznie w obuwiu zmiennym i pod opieką nauczyciela. 

16. Ze względu na walory zdrowotne z sali gimnastycznej należy korzystać tylko w 
niesprzyjających warunkach atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zajęć 
na świeżym powietrzu. 

17. Prowadzący zajęcia może opuścić obiekty sportowe po wyjściu z nich ostatniego 
ucznia lub zawodnika swojej grupy. 

 Sporządził/a: 

 

Zatwierdził/a merytorycznie: Zatwierdził/a: 

 

 

 


