SZKOŁA PODSTAWOWA NR14 IM. KS. GRZEGORZA PIRAMOWICZA
W GDAŃSKU

Temat:

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ i MAGAZYNU
SPRZĘTU SPORTOWEGO
Gdańsk, 01.09.2021

1. Przed wejściem do szatni uczniowie obowiązkowo myją ręce wodą
z mydłem.
2. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć
związanych z wychowaniem fizycznym, sportem szkolnym oraz innymi
uroczystościami szkolnymi.
3. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem.
4. Opiekę nad salą sprawują nauczyciele wychowania fizycznego.
5. Uczniowie na salę gimnastyczną wchodzą tylko w czystym obuwiu sportowym
(tenisówki, trampki, półtrampki lub adidasy o jasnej podeszwie nie
pozostawiającej
śladów).
Zabrania
się
wchodzenia
w korkach do piłki nożnej.
6. Uczniowie w sali gimnastycznej przebywają tylko pod opieką nauczyciela.
7. Zabrania się samodzielnego wchodzenia na przyrządy sportowe.
8. Uczniowie i osoby przebywające w sali gimnastycznej zobowiązani są
do szanowania przyrządów i przyborów szkolnych.
9. Uczniowie ćwiczą w stroju sportowym bez biżuterii i ze wiązanymi włosami.
10. W szatni uczniowie przebierają się zachowując bezpieczny dystans
i chowają rzeczy osobiste do plecaka/worka lub układają je w taki sposób, żeby
nie miały styczności z rzeczami innych osób.
11. Za utrzymanie porządku na sali i w szatni odpowiadają wszyscy użytkownicy tych
miejsc.
12. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odpowiadają nauczyciele
i instruktorzy prowadzący zajęcia.
13. Wszystkie uszkodzenia należy składać do prowadzącego zajęcia.
14. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi.
15. W sali gimnastycznej mogą odbywać się imprezy okolicznościowe.
16. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą
odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
17. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów,
szklanych opakowań oraz jedzenia.
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18. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nie mogą bez wiedzy
nauczyciela opuszczać sali.
19. Zabrania się wieszania na koszach i tablicach do gry w koszykówkę.
20. W przypadku zaplanowania na sali gimnastycznej uroczystości szkolnej, zabawy,
dyskoteki, organizatorzy bądź opiekunowie klas biorący w niej udział.
21. Sprzęt
sportowy
należy
zostawić
po
zakończonych
zajęciach
w wyznaczonych miejscach.
22. Obowiązuje zakaz przechodzenia i przebywania osób postronnych
na terenie szatni.
23. Przy wejściu na salę obowiązuje zasada dystansu społecznego.
24. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną swoją butelkę z wodą lub bidon.
25. W miarę możliwości lekcje wychowania fizycznego będą prowadzone
na otwartej przestrzeni.
26. Przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować będą
usunięte lub zostanie uniemożliwiony do nich dostęp.
27. Przybory i sprzęty wykorzystywane do ćwiczeń będą w miarę możliwości
czyszczone lub dezynfekowane.
28. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
29. Złe samopoczucie ucznia powinno być niezwłocznie zgłaszane nauczycielowi.
30. W zajęciach uczestniczą uczniowie zdrowi, nie przejawiający objawów choroby.
31. Uczniowie unikają dotykania, oczu, ust i nosa oraz nie przybijają sobie ,,piątek”.
32. Zalecane jest zasłanianie ust w dole łokciowym podczas kichania
i kasłania.
33. Powyższy regulamin dotyczy zarówno uczniów, nauczycieli jak i osoby
uprawnione do korzystania z sali gimnastycznej.
Zasady korzystania ze sprzętu sportowego reguluje poniższy
Regulamin magazynu sprzętu sportowego
1. Z magazynu sprzętu sportowego korzystają nauczyciele wychowania fizycznego
raz nauczyciele prowadzący zajęcia o charakterze sportowym.
2. Pobieranie oraz chowanie sprzętu może odbywać się TYLKO w obecności
prowadzącego zajęcia.
3. Uczniom do magazynu wolno wchodzić tylko za zgodą nauczyciela.
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4. Prowadzący po zakończeniu zajęć kontroluje ilość oraz stan techniczny sprzętu
oraz układa go w magazynie na wyznaczone miejsca.
5. Ze sprzętu sportowego korzysta się wyłącznie podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych z wychowania fizycznego, fit klasy lub zajęć o charakterze
sportowym.
6. Obowiązuje ZAKAZ korzystania ze sprzętu podczas przerw.
7. Nauczyciele klas I-III mogą korzystać ze sprzętu nie szybciej niż po upływie 10 minut
od rozpoczęcia lekcji wychowania fizycznego w klasach IV-VIII (jeżeli w danym dniu
nie ma w tym czasie lekcji w-f w klasach IV-VIII zapis ten nie obowiązuje).
8. O uszkodzeniu, zniszczeniu, zgubieniu sprzętu podczas zajęć prowadzący
niezwłocznie informuje koordynatora sportu – Dagnę Westfeld
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