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Załącznik nr 4 

do ZD 09/2016 

z dn. 19-04-2016 

REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ (SALI JUDO) 

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. Mała sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć sportowo-
rekreacyjnych, z zakresu gimnastyki, koordynacji ruchowej, tańca, sportów walki. 

2. Przebywanie w sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub 
instruktora prowadzącego zajęcia. 

3. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia. 

4. Wszystkie zajęcia w sali gimnastycznej odbywają się w sposób zorganizowany. 

5. 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. 

6. Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: biała koszulka, spodenki, lub 
spodnie dresowe oraz skarpetki. Strój gimnastyczny ma być czysty. 

7. W małej sali gimnastycznej obowiązuje bezwzględny zakaz ćwiczenia na matach 
w obuwiu. Buty zmienne zostają pozostawione w miejscu wyznaczonym przez 
nauczyciela. 

8. Na salę można wnosić dodatkowy sprzęt sportowy (np. miękkie piłki, hula-hop, lekkie 
woreczki itp.) za zgodą osoby prowadzącej zajęcia, sprzęt ten nie może niszczyć 
nawierzchni i musi być dostosowany do wielkości sali. 

9. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym porządku. 
W czasie pobytu grup ćwiczących w małej sali gimnastycznej szatnia pozostaje 
zamknięta. Młodzież niećwicząca zobowiązana jest również do posiadania obuwia 
zastępczego i w czasie zajęć przebywa na terenie sali gimnastycznej. 

10. Za ład i porządek w szatni odpowiada uczeń dyżurujący. 

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

12. Do sali gimnastycznej nie wolno wnosić jedzenia i picia. 

13. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć okulary, kolczyki, łańcuszki, pierścionki 
zegarki oraz inne ozdoby zawieszone na szyi i przegubach dłoni. Wartościowe 
przedmioty i pieniądze uczniowie przed zajęciami pozostawiają u nauczyciela. Za 
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przedmioty pozostawione w szatni lub bloku sportowym bez nadzoru szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności. 

14. Każdy grupa korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek. 

15. Przemieszczanie sprzętu i przygotowywanie urządzeń do ćwiczeń odbywa się zgodnie 
z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią 
dbałość o sprzęt. 

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

17. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia. 
Prowadzący zajęcia o uszkodzeniach sprzętu informuje kierownika gospodarczego 
i Dyrektora Szkoły.  

18. Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia, 
a on informuje dyrektora lub wicedyrektora. 

19. Sala gimnastyczna może być udostępniana innym użytkownikom po zawarciu pisemnej 
umowy z dyrekcją szkoły. 

20. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu Najemca traci prawo do korzystania 
z małej sali gimnastycznej w drodze rozwiązania umowy. 

21. 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. 

 Sporządził/a: 

 

Zatwierdził/a merytorycznie: Zatwierdził/a: 

 

 

  


