
 

 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 215 im. Piotra 

Wysockiego w Warszawie 

 
1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć o 

charakterze sportowo - rekreacyjnym, rozgrywek sportowych. 
 
2. Przebywanie w sali i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest tylko w obecności i za zgodą 
nauczyciela lub opiekuna prowadzącego zajęcia. 
 
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na sali gimnastycznej jest posiadanie stroju i obuwia 
sportowego. 
 
4. Ćwiczący przebierają się w szatni i tam pozostawiają ubrania i obuwie. W trakcie trwania zajęć 
szatnia pozostaje zamknięta przez nauczyciela lub osobę do tego wyznaczoną, a osoby, które nie 
uczestniczy w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać. 
 
5. W szatni nie pozostawiamy rzeczy wartościowych np. pieniądze, biżuteria, telefony. 
 
6. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 
 
7. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedza i zgodą prowadzącego zajęcia. 
 
8. W czasie zajęć uczniowie są zobowiązani do stosowania się do poleceń nauczyciela oraz 
przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 
9. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć przedmioty mogące stanowić przyczynę skaleczenia i 
oddać na przechowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 
 
10. Przebywający na sali gimnastycznej o każdym wypadku, nagłym pogorszeniu się samopoczucia musi 
natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
 
11. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela i wszelkie zauważone usterki i 

uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 
 
12. Za zniszczone mienie na sali gimnastycznej i zapleczu finansową odpowiedzialność ponoszą 
rodzice/opiekunowie ucznia lub korzystający z sali. 
 
13. Za stan sprzętu gimnastycznego i urządzeń znajdujących się na sali gimnastycznej są odpowiedzialni 
nauczyciele wychowania fizycznego i opiekun grupy przebywającej na sali gimnastycznej. 
 
15. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych, ostrych przedmiotów, opakowań szklanych, 
napojów. Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia i picia. 
 
16. W przypadku zaplanowania na sali gimnastycznej imprezy szkolnej, nauczyciele biorący dział w niej 

zobowiązani są do wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych. Za porządek na sali 
gimnastycznej odpowiadają korzystający z sali. 
 
17. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń będzie ukarany zgodnie z systemem nagród i kar 
przewidzianych w statucie szkoły. 
 
 


