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Załącznik nr 3 

do ZD 09/2016 

z dn. 19-04-2016 

REGULAMIN BLOKU SPORTOWEGO 

SALI GIMNASTYCZNEJ 

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.) 

Postanowienia ogólne 

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i 
innych zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

2. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. Uczniów, 
personel pedagogiczny oraz innych użytkowników obowiązuje zgodne z niniejszym 
regulaminem zachowanie się na sali gimnastycznej  i w pomieszczeniach 
towarzyszących. 

3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się wyłącznie sposób zorganizowany. 

4. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania 
fizycznego, personel pedagogiczny, kierownik gospodarczy, pracownicy obsługi zgodnie 
z przydziałem czynności oraz osoby korzystające z sali na innych zasadach. 

5. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi 
w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń 
odpowiada nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia. 

6. Za rzeczy pozostawione w szatni i na bloku sportowym bez nadzoru szkoła nie 
odpowiada. 

Postanowienia szczegółowe 

1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania 
fizycznego, zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć 
sportowo-rekreacyjnych. 

2. Na sali gimnastycznej mogą odbywać się imprezy okolicznościowe, podczas których 
uczniowie są zobowiązani do posiadania zmiennego obuwia. Nauczyciele i inni 
użytkownicy powinni posiadać czyste obuwie z podeszwą bezpieczną dla nawierzchni.  

3. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany i są zaplanowane 
w szkolnym rozkładzie zajęć.  

4. Przebywanie na sali i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest tylko 
w obecności i za zgodą nauczyciela/osoby prowadzącego/ej zajęcia.  
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5. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.  

6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy – biała 
koszulka, spodenki lub dres oraz obuwie sportowe (halówki, trampki z jasną podeszwą, 
inne obuwie sportowe z podeszwą bezpieczną dla nawierzchni ). 

7. Zabrania się samowolnego wchodzenia na salę oraz blok sportowy w czasie przerw oraz 
poza obowiązującymi zajęciami wychowania fizycznego. Nie dotyczy to pracowników 
administracji i obsługi w związku z powierzonym zakresem czynności oraz nauczycieli z 
uczniami przygotowującymi imprezy okolicznościowe. 

8. W czasie zajęć uczniowie zobowiązani są do stosowania się do poleceń nauczyciela 
oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.  

9. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć okulary, kolczyki, łańcuszki, pierścionki 
zegarki oraz inne ozdoby zawieszone na szyi i przegubach dłoni. Rzeczy cenne należy 
przekazać pod opiekę nauczyciela. 

10. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy i zgody nauczyciela. 

11. Uczniowie niećwiczący podczas zajęć mają obowiązek przebywać w miejscu zajęć, nie 
mogą przebywać na holu bloku sportowego ani w szatni. 

12. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia oraz o każdym wypadku, kontuzji, 
skaleczeniu należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

13. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela.  

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

15. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko 
zgodnie z ich przeznaczeniem.  

16. Za szkody materialne wyrządzone celowo na sali gimnastycznej przez ucznia 
odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice. Dyrektor szkoły może wezwać 
rodzica do usunięcia szkód lub pokrycia kosztów naprawy. 

17. Za stan pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej, sprzętu gimnastycznego i urządzeń 
znajdujących się na sali gimnastycznej są odpowiedzialne osoby korzystające w danym 
czasie.  

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

19. W przypadku zaplanowania na sali gimnastycznej imprezy lub uroczystości szkolnej, 
koordynator oraz opiekunowie klas biorących w niej udział zobowiązani są do 
wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych (kozioł, skrzynia, 
materace, itp.) w uzgodnione z kierownikiem gospodarczym miejsce oraz 
poinformowanie o tym fakcie nauczycieli WF.  
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20. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych 
zajęciach w wyznaczonych miejscach.  

21. Inni użytkownicy mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim zawarciu pisemnej 
umowy z Dyrektorem szkoły.  

22. Stopień przestrzegania przez uczniów regulaminów obowiązujących na poszczególnych 
obiektach sportowych jest elementem śródrocznej i rocznej oceny z wychowania 
fizycznego. 

23. W przypadku naruszenia lub lekceważenia regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie 
ze Statutem Szkoły.  

 Sporządził/a: 

 

Zatwierdził/a merytorycznie: Zatwierdził/a: 

 

 

 


