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3. REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ 

ULICA SZKOLNA 53 

 

W oparciu o: 

1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  

z późniejszymi zmianami); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w  sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późniejszymi zmianami; 

3. Ustawę z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, (Dz.U. Nr 12, poz. 114  

z późniejszymi zmianami. 

4. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 

 z 2009 r.,  nr 62, poz. 504, z późn. zm. 

 

ustala się poniższe zasady korzystania z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2  

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej w budynku przy ul. Szkolnej 53. 

 

1. Sala gimnastyczna jest obiektem sportowym szkoły przeznaczonym do prowadzenia 

zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego, turniejów sportowych, zawodów sportowo  

-rekreacyjnych i imprez szkolnych. 

2. Uczniów, nauczycieli, wychowawców i trenerów oraz instruktorów obowiązują w sali 

gimnastycznej, szatniach, łazienkach i sanitariatach zasady zachowania  

i postępowania oraz organizacji zajęć określone regulaminem sali gimnastycznej. 

3. Zajęcia sportowe i imprezy szkolne odbywają się w sali gimnastycznej w sposób 

zorganizowany zgodnie z planem lekcji oraz planami imprez i uroczystości szkolnych. 

4. W sali gimnastycznej mogą przebywać uczniowie klas uczestniczących w zajęciach 

wychowania fizycznego, imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjno  

- sportowych pod opieką nauczycieli, wychowawców, trenerów, instruktorów  

lub pełnoletnich opiekunów wyznaczonych przez dyrekcję szkoły. 
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5. W czasie przerw między lekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać w sali 

gimnastycznej. 

6.   Kluby sportowe, grupy nieformalne mogą korzystać z sali gimnastycznej  

po zawarciu umowy w formie pisemnej ze szkołą, umowa określi precyzyjnie zasady 

korzystania z sali i organizacji zajęć. 

 

Zasady porządkowe i organizacyjne obowiązujące w sali gimnastycznej. 

 

1. Wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach sportowych obowiązuje obuwie 

sportowe i strój gimnastyczny. 

2.  Nauczyciele, instruktorzy, trenerzy, sędziowie zajęć wychowania fizycznego  

i zawodów sportowych, treningów organizują i prowadzą zajęcia w sali gimnastycznej 

w stroju i obuwiu sportowym. 

3. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć wychowania fizycznego, treningów, zajęć 

pozalekcyjnych korzystają z szatni, łazienek i sanitariatów pod opieką nauczycieli.  

W czasie trwania lekcji wychowania fizycznego pomieszczenia szatni są zamykane 

przez nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe. 

4. W czasie lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowych i rekreacyjnych uczniowie 

korzystający z sali gimnastycznej nie mogą wnosić i spożywać w sali gimnastycznej 

produktów spożywczych i napojów. 

5. Uczeń uczestniczący w zajęciach sportowych, który w czasie ćwiczeń 

gimnastycznych, gry lub innych form zajęć uległ kontuzji lub odniósł obrażenia 

zobowiązany jest zgłosić to nauczycielowi, wychowawcy, instruktorowi, trenerowi 

prowadzącemu zajęcia w sali gimnastycznej. 

6. Nauczyciel, wychowawca, instruktor, trener zobowiązany jest udzielić pomocy 

uczestnikowi zajęć, powiadomić rodziców ucznia i dyrekcję szkoły o zaistniałym 

wypadku. 

7. Urządzenia sportowe, przyrządy gimnastyczne i sprzęt sportowy do prowadzenia 

lekcji wychowania fizycznego i innych form zajęć w sali gimnastycznej przygotowują 

nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy i trenerzy z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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8. Uczniowie korzystający z urządzeń sportowych, przyrządów gimnastycznych i sprzętu 

sportowego w czasie zajęć wychowania fizycznego, imprez sportowych, treningów 

pod kierunkiem i nadzorem prowadzącego zajęcia w sali gimnastycznej. 

9. O wszystkich uszkodzeniach urządzeń sportowych, przyrządów gimnastycznych  

i sprzętu sportowego nauczyciele powinni informować kierownika. 

10. Zabronione jest korzystanie przez nauczycieli i trenerów w czasie lekcji i zajęć 

sportowych uszkodzonego lub niesprawnego sprzętu sportowego, przyrządów  

i urządzeń sportowych. 

11. Sprzęt sportowy, przyrządy gimnastyczne i urządzenia sportowe nauczyciele, 

instruktorzy i trenerzy zobowiązani są po zakończeniu zajęć pozostawić w stanie 

uporządkowanym w sali gimnastycznej lub magazynach sportowych. 

12. Nauczyciele, instruktorzy i trenerzy zobowiązani są zgłaszać dyrekcji szkoły 

wszystkie przypadki zniszczenia wyposażenia sali urządzeń technicznych, urządzeń 

sportowych, przyrządów gimnastycznych i sprzętu sportowego oraz przypadki 

kradzieży mienia i rzeczy osobistych uczniów.  

 

Zabrania się: 

1. Wchodzenia uczniów do sali gimnastycznej bez nauczyciela opiekuna. 

2. Wchodzenia do sali gimnastycznej w obuwiu wyjściowym. 

3. Zachowań uczniów, które stwarzają zagrożenia dla innych korzystających z sali 

gimnastycznej: biegania, wspinania się na drabinki i materace, kopania piłki itp. 

4. Przesuwania, ciągnięcia po parkiecie sprzętu sportowego, przyrządów (urządzenia 

sportowe należy przenosić). 

 


