REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ i HALI SPORTOWEJ
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
1. Sala gimnastyczna i hala sportowa są miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z
wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych. Pomieszczeniami pomocniczymi
są szatnie sportowe.
2. Za stan pomieszczeń sportowych odpowiedzialni są nauczyciele wychowania fizycznego i
trenerzy prowadzący zajęcia pozalekcyjne oraz wyznaczeni przez nich uczniowie dyżurni.
3. Wszystkich korzystających z sali i prowadzących zajęcia obowiązuje ustalony strój i obuwie
sportowe na jasnej podeszwie (tenisówki lub halówki), nie używane na podwórku.
4. Za utrzymanie czystości i porządku w szatni oraz zamknięcie szatni, odpowiada nauczyciel/
trener prowadzący zajęcia z uczniami oraz wyznaczeni przez nauczyciela lub trenera dyżurni.
5. Przed rozpoczęciem zajęć, podczas przerwy uczniowie dyżurni zgłaszają się do nauczyciela
prowadzącego zajęcia, aby otrzymać klucz od szatni (5 minut przed lekcją).
6. Każdy uczeń zajmuje w szatni miejsce, nakłada strój sportowy, a ubranie porządkuje i wiesza
na wieszaku. Cenne przedmioty (np. biżuteria, tel. komórkowe, pieniądze, itp.) mogą być
przekazywane na przechowanie do nauczyciela lub trenera.
7. Po zakończonych zajęciach uczniowie sprawnie ubierają się i wychodzą z szatni,
pozostawiając po sobie porządek.
8. Po opuszczeniu szatni przez ćwiczących, uczeń dyżurny sprawdza stan szatni, wyłącza światło,
zamyka pomieszczenie, a klucz zwraca nauczycielowi. W przypadku zauważenia w szatni
pozostawionych przedmiotów, stanowiących własność uczniów, dyżurny przekazuje je do
depozytu do nauczyciela lub trenera.
9. W czasie trwania lekcji wychowania fizycznego lub treningów, uczniowie nie mają prawa
przebywania w szatni.
10. Uczniowie mogą znajdować się na hali sportowej lub sali gimnastycznej tylko w obecności
nauczycieli wychowania fizycznego lub trenera. Podczas zajęć zobowiązani są do ścisłego
wykonywania ćwiczeń i poleceń prowadzącego.
11. Podczas zajęć nie wolno odchodzić od grupy ćwiczącej i samodzielnie korzystać ze sprzętu i
urządzeń.
12. Sprzęt sportowy do ćwiczeń wydawany jest uczniom przez nauczycieli WF lub trenera i
może być używany tylko w ich obecności.
13. Wszystkie zauważone uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłosić
prowadzącemu zajęcia.

nauczycielowi

14. Każdy wypadek uczniowski podczas zajęć sportowych należy natychmiast zgłosić
nauczycielowi lub trenerowi.

