
 

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie 

Szkoły Filialnej im. Janusza Korczaka w Gostomi 
 

1. Zasady ogólne 

1. Z sali mogą korzystać uczniowie Szkoły Filialnej  im. Janusza Korczaka w Gostomi w ramach zajęć 

wychowania fizycznego, SKS i innych zajęć sportowych. 

2. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć rekreacyjno – sportowych  w 

godzinach ustalonych w harmonogramie na dany rok szkolny. 

3. Zajęcia sportowe wymienione w pkt. 2 odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, trenerów i instruktorów. 

Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.  

4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 

5. Uczniów, personel pedagogiczny oraz zrzeszenia i organizacje pozaszkolne korzystające z sali gimnastycznej 

oraz innych pomieszczeń – w tym szatnie– obowiązuje zachowanie się zgodne z niniejszym regulaminem. 

6. Za porządek, stan sali, bezpieczeństwo i stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel –  osoba 

prowadząca zajęcia oraz osoby korzystające z sali. 

7. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny i obuwie sportowe – halówki, trampki zmieniane na 

czas zajęć. Nauczyciele, sędziowie i personel techniczny zawodów wchodzą na salę w obuwiu 

gimnastycznym. 

8. Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia i picia, poza wodą mineralną za zgodą nauczyciela. 

9. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje 

zespół ćwiczący. 

10. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy 

natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia. Prowadzący zajęcia o uszkodzeniach sprzętu informuje Dyrektora 

szkoły lub osobę odpowiedzialną za owe sprzęty. 

11. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel o wypadku informuje Dyrektora. 

12. Grupy korzystające z sali zobowiązane są do staranności przy używaniu sprzętu sportowego i złożenia go na 

wyznaczone miejsce.  

13. Na sygnał kończący zajęcia ćwiczący winni natychmiast opuścić salę. 

14. Na terenie obiektu zabrania się palenia papierosów, oraz spożywania alkoholu. 

15. Należy punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia. 



2. Zasady korzystania z szatni 

1. Wartościowe przedmioty i pieniądze uczniowie przed zajęciami pozostawiają u nauczyciela.                                  

Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Ćwiczenie w ubraniach i przebieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego celu służą szatnie. 

3. Uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni zgodnie z grafikiem na dany rok szkolny.  

4. Przebierający się układa swoje ubranie w określonym porządku. 

5. Za ład i porządek w szatni odpowiada nauczyciel mający zajęcia w danej klasie lub nauczyciel zastępujący . 

3. Zasady korzystania ze sprzętu sportowego 

1. Sprzęt sportowy zgromadzony w magazynku jest własnością szkoły, za który odpowiada Dyrektor szkoły  

oraz nauczyciel wychowania fizycznego. 

2. Za ład i porządek w magazynku sportowym odpowiadają nauczyciele mający aktualnie zajęcia lekcyjne, 

pozalekcyjne lub rekreacyjno – sportowe.  

Za porządek  po zajęciach lekcyjnych odpowiadają nauczyciele, którzy danego dnia kończyli zajęcia jako 

ostatni. 

3. Sprzęt sportowy z magazynku i do magazynku sportowego składają uczniowie pod nadzorem i w obecności 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

4. Zasady zachowania podczas zajęć i zawodów sportowych (opcjonalnie) 

Wyciąg z Kodeksu Etyki 

Zasady obowiązujące uczestników zawodów sportowych oraz zajęć na sali gimnastycznej i boisku szkolnym: 

 Współzawodnictwo sportowe prowadzone w sposób uczciwy; 

 Odrzucenie korzyści wynikłych z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych; 

 Godne zachowanie zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki; 

 Szacunek oraz przestrzeganie zasad podczas fizycznego i psychicznego kontaktu z przeciwnikiem; 

 Akceptowanie decyzji sędziego przestrzegania reguł gry; 

 Samokontrola w przypadku zwycięstwa i przegranej; 

 Troska o dobre samopoczucie własne i innych; 

 Stawianie dziecku takich wymagań jakim jest ono w stanie sprostać; 

 Jednakowe traktowanie osób o większych i mniejszych zdolnościach. 

Zasady obowiązujące organizatora zawodów sportowych oraz zajęć: 

 Organizowanie zawodów, w których to wszyscy uczestnicy mają równe szanse; 

 Formułowanie zasad czytelnych dla wszystkich; 

 Zapewnienie, co do tego, by wszelkie podejmowane decyzje w danej dyscyplinie sportu były zgodne                 

z kodeksem etycznym; 

 Branie pod uwagę fizycznych i psychicznych procesów, jakie zachodzą w trakcie dojrzewania dziecka                     

i wpływu jaki mają na osiągnięcia sportowe; 

 Ustalenie zasad organizacji zawodów i współzawodnictwa w taki sposób, aby oprócz sukcesów w 

rywalizacji sportowej nagradzały postawę „fair play”; 

 Propagowanie pozytywnego zachowania  podczas zawodów/zajęć. 

 


