
REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ SIŁOWNI
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i siłowni  w Zespole Szkół Samochodowych 

i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

    

Z  sali  gimnastycznej  i  siłowni   korzystają  uczniowie  szkoły   na  zajęciach  wychowania 
fizycznego,  zajęciach  o  charakterze  sportowo -  rekreacyjnym,  zajęciach  szkolnego 
koła sportowego.

Wszystkie zajęcia odbywają się w sposób zorganizowany i są zaplanowane       w szkolnym 
rozkładzie zajęć. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na sali gimnastycznej i siłowni jest posiadanie stroju 
i obuwia sportowego: koszulki gimnastycznej, krótkich spodenek, dresu sportowego, 
obuwia sportowego na jasnej podeszwie. 

Zabrania się wstępu na salę gimnastyczną i siłownię niećwiczącym, nieposiadającym obuwia 
sportowego na zmianę.

1. Ćwiczący  przebierają  się  w  szatni  i  tam  pozostawiają  ubrania  i obuwie. 
W trakcie trwania zajęć szatnia pozostaje zamknięta, a osoby nieuczestniczące 
w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać. 

2. Dyrekcja  szkoły  oraz  nauczyciele  wychowania  fizycznego  nie  ponoszą 
odpowiedzialności  za  rzeczy  wartościowe  pozostawione  w szatni  (pieniądze, 
biżuterię, telefony komórkowe itp.).

3. Przebywanie  w  sali  gimnastycznej  oraz  siłowni  i  korzystanie  z  urządzeń 
sportowych  dozwolone  jest  tylko  w obecności  i  za  zgodą  nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. 

4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia 
nauczyciel. 

5. W  czasie  zajęć  uczniowie  są  zobowiązani  do  stosowania  się  do  poleceń 
nauczyciela oraz przestrzegania niniejszego regulaminu. 

6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, pierścionki, 
zegarki i inne przedmioty mogące stanowić przyczynę skaleczenia.

7. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela. 

8. O  każdym  wypadku,  kontuzji,  skaleczeniu  czy  nagłym  pogorszeniu  się 
samopoczucia  należy  natychmiast  powiadomić  nauczyciela  prowadzącego 
zajęcia. 

9. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. 
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10. Wszelkie  zauważone  usterki  i  uszkodzenia  należy  niezwłocznie  zgłaszać 
prowadzącemu zajęcia. 

Za  szkody  materialne  wyrządzone  na  sali  gimnastycznej  i  siłowni  przez  ucznia  ponoszą 
finansową odpowiedzialność jego rodzice/opiekunowie. 

Za  stan  pomieszczeń  sali  gimnastycznej  i  siłowni,  sprzętu  gimnastycznego  i urządzeń 
znajdujących  w  tych  pomieszczeniach  są  odpowiedzialni  nauczyciele  wychowania 
fizycznego.

 Zabrania  się  wnoszenia  na  teren  obiektu  niebezpiecznych  przedmiotów,  opakowań 
szklanych,  napojów. Na salę gimnastyczną  i  siłownię nie wolno wnosić jedzenia  i 
picia. 

W przypadku zaplanowania na sali gimnastycznej uroczystości szkolnej, zabawy, dyskoteki, 
wychowawcy bądź opiekunowie klas biorących udział w niej udział zobowiązani są 
do wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych (kozioł, skocznia, 
skrzynia, materace, ławeczki itp.)

Za porządek na sali gimnastycznej i w siłowni odpowiadają uczniowie korzystający z sali. 

11. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń będzie ukarany zgodnie 
z systemem nagród i kar przewidzianych w Statucie szkoły.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009 r.
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REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO

Regulamin korzystania z boiska szkolnego w Zespole Szkół Samochodowych 
i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

1. Z boiska szkolnego korzystają uczniowie szkoły  oraz inne grupy sportowe. Grupy 

zorganizowane korzystające z obiektu podczas zajęć lekcyjnych, rozgrywek 

sportowych i zajęć pozalekcyjnych muszą przebywać pod opieką nauczycieli bądź 

osób dorosłych. Sposób i zasady korzystania winny być wcześniej ustalone 

z dyrektorem szkoły. 

2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela. 

3. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

4. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania 

o urządzenia.

5. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska i terenów przyszkolnych, 

pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem.

6. Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po boisku wszelkimi pojazdami. 

7. Całkowity zakaz wstępu na boisko i teren szkoły mają osoby nietrzeźwe i osoby 

z psami.

8. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko 

uczniowie odbywający zajęcia wychowania fizycznego pod nadzorem nauczyciela. 

9. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego (oszczep, dysk), który samowolnie 

użyty może być zagrożeniem dla ćwiczących. Sprzęt ten może być używany tylko 

w obecności nauczyciela lub trenera. 

10. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego 

posługiwania się sprzętem sportowym. 

11. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania 

powyższego regulaminu, kierownictwo szkoły nie ponosi odpowiedzialności.

12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń będzie ukarany zgodnie 

z systemem nagród i kar przewidzianych w Statucie szkoły.

13. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009 r.

                                                                                      Zatwierdził:

3



                                                                                               

4


	Z sali gimnastycznej i siłowni  korzystają uczniowie szkoły  na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach o charakterze sportowo - rekreacyjnym, zajęciach szkolnego koła sportowego.
	Wszystkie zajęcia odbywają się w sposób zorganizowany i są zaplanowane       w szkolnym rozkładzie zajęć. 
	Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na sali gimnastycznej i siłowni jest posiadanie stroju i obuwia sportowego: koszulki gimnastycznej, krótkich spodenek, dresu sportowego, obuwia sportowego na jasnej podeszwie. 
	Zabrania się wstępu na salę gimnastyczną i siłownię niećwiczącym, nieposiadającym obuwia sportowego na zmianę.
	Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej i siłowni przez ucznia ponoszą finansową odpowiedzialność jego rodzice/opiekunowie. 
	Za stan pomieszczeń sali gimnastycznej i siłowni, sprzętu gimnastycznego i urządzeń znajdujących w tych pomieszczeniach są odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego.
	 Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych, napojów. Na salę gimnastyczną i siłownię nie wolno wnosić jedzenia i picia. 
	W przypadku zaplanowania na sali gimnastycznej uroczystości szkolnej, zabawy, dyskoteki, wychowawcy bądź opiekunowie klas biorących udział w niej udział zobowiązani są do wyniesienia z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych (kozioł, skocznia, skrzynia, materace, ławeczki itp.)
	Za porządek na sali gimnastycznej i w siłowni odpowiadają uczniowie korzystający z sali. 
	Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2009 r.

