Regulamin sali ćwiczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Goświnowicach
1. Sala ćwiczeń jest przeznaczona do realizacji planowych zajęć wychowania fizycznego.
2. Korzystanie z sali dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.

3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy - koszulka,
spodenki lub dres oraz obuwie sportowe.
4. Uczniowie starszej grupy wiekowej przebierają się w szatni, a klas młodszych w gabinetach
kl. I – III , pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku.
5. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć okulary, kolczyki, łańcuszki, pierścionki,
zegarki i inne ozdoby zawieszone na szyi i przegubach dłoni, mogące stanowić zagrożenie dla
zdrowia swojego lub innych osób.

6.Dyrekcja szkoły i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty
wartościowe pozostawione w szatni lub w gabinetach klas I – III bez dozoru.
7.Uczniowie nie mogą opuszczać Sali bez wiedzy nauczyciela.
8.O każdym wypadku, urazie, kontuzji, skaleczeniu, złym samopoczuciu uczeń powinien
natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia.
9. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz pod nadzorem nauczyciela.

10. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie:
ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
11. Za stan urządzeń i sprzętu sportowego oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za
bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.
12.Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać
prowadzącemu zajęcia.
13. Za szkody materialne powstałe w wyniku celowego zniszczenia mienia szkoły odpowiada
rodzic/opiekun prawny dziecka, które spowodowało szkodę.
14.Treść niniejszego regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na
tablicy informacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goświnowicach i na jego stronie
internetowej.

15. Zabrania się:
a-wchodzenia na salę w niesportowym lub brudnym obuwiu,

b- opuszczać samowolnie sali bez zezwolenia nauczyciela,
c-samodzielnie korzystać ze sprzętu sportowego bez zgody nauczyciela,
d-gry w piłkę nożną w sali ćwiczeń.

Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2015 r.
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