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Regulamin sali gimnastycznej 

w Szkole Podstawowej nr 14  

im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 

  

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami (Dz.U. poz. 1166 

z dnia 28 maja 2020 r.) 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym 

Sączu. 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zadań wychowania fizycznego oraz imprez 

sportowo-okolicznościowych. 

2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela. 

3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy- koszulka, spodenki lub dres 

oraz obuwie sportowe na miękkiej podeszwie. 

4. Ćwiczący przebierają się w szatni (pod opieką nauczyciela), pozostawiając obuwie i ubranie 

w należytym porządku. W czasie przebywania uczniów na sali szatnia powinna być 

zamknięta. Uczniowie niećwiczący nie mogą przebywać w czasie zajęć w szatni. 
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§ 2. 

Zasady bezpieczeństwa 

 

1. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z 

zaleceniem nauczyciela w sposób bezpieczny i z zapewnieniem dbałości o sprzęt- wszystkie 

uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi. 

2. Wszystkie przyrządy oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

3. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończeniu zajęć w 

wyznaczonych do tego miejscach. 

4. Uczniowie ćwiczący w sali gimnastycznej zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczyciela, 

dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu. 

5. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych 

pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania. 

6. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo 

ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel. 

7. Za zniszczenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali gimnastycznej 

odpowiadają osoby korzystające z sali i nauczyciel prowadzący zajęcia. 

8. Każdy wypadek uczniowie natychmiast zgłaszają nauczycielowi. 

9. Na sale gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii, a podczas ćwiczeń odkładają okulary. 

Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki 

pozostawia się w depozycie u nauczyciela. 

 

§ 3. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali gimnastycznej po uprzednim 

zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły. 

 


