
Regulamin sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sochaczewie 

 

1. Z sali gimnastycznej mogą korzystać uczniowie szkoły w ramach zajęć wychowania 

fizycznego i SKS u oraz 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. Na sali gimnastycznej mogą się odbywać imprezy szkolne. 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE – przepisy porządkowe 

1. Zajęcia sportowe odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, trenerów i instruktorów.  

2. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.  

3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 

4. Za porządek, stan sali bezpieczeństwo i stan sprzętu używanego do ćwiczeń 

odpowiada nauczyciel – osoba prowadząca zajęcia oraz osoby korzystające z sali.  

5. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny i obuwie sportowe. 

6. Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia i picia. 

7. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w 

czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. 

8. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie 

uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.  

9. Podczas zajęć każdą niedyspozycję należy zgłosić nauczycielowi. 

10. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.  

11. Grupy korzystające z sali zobowiązane są do staranności przy używaniu sprzętu 

sportowego i złożenia go na wyznaczone miejsce.  

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

 

ZABRANIA SIĘ !!!!! 

1. Niećwiczącym przebywania poza salą gimnastyczną. 

2. Wchodzenia na salę gimnastyczną w innym obuwiu niż sportowe. 

3. Ćwiczyć na zajęciach w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach itp. przedmiotach 

stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych. 

4. Opuszczać samodzielnie salę bez zgody nauczyciela. 

5. Samodzielnie korzystać ze sprzętu lub przyborów bez zgody nauczyciela. 

6. Rozlewania wody i innych płynów na podłodze sali gimnastycznej. 

7. Spożywania posiłków na sali gimnastycznej. 

8. Wspinanie, wieszanie, huśtanie się na bramkach, koszach, oraz drabinkach. 

9. Wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów oraz opakowań szklanych.  

10. Żucia gumy i korzystania z telefonów komórkowych. 

11. Przebywania w szatni podczas przerw. 
 


