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REGULAMIN KORZYSTANIA Z BLOKU SPORTOWEGO 

 

1. Nauczyciel wychowania fizycznego informuje uczniów na początku roku szkolnego         

o zasadach bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego. 

2.  Blok sportowy - hala, mała sala gimnastyczna, boisko szkolne, szatnie - jest miejscem 

przeznaczonym do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, zajęć,  rozgrywek 

sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych w godzinach ustalonych                          

w harmonogramie na dany rok szkolny     i może być udostępniany najemcom.  

3. Przebywanie w bloku sportowym dozwolone jest tylko w obecności nauczycieli lub 

instruktora prowadzącego zajęcia. 

4. Za bezpieczeństwo uczniów i ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia 

nauczyciel wychowania fizycznego i instruktora prowadzącego zajęcia. 

5. Wszystkie zajęcia w bloku sportowym odbywają się w sposób zorganizowany. 

6. Odpowiedzialnymi za stan hali, sali gimnastycznej, boiska szkolnego, sprzętów                 

i urządzeń są: nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni, dyrektor 

szkoły, pracownicy administracyjni szkoły oraz najemca. 

7. Uczniowie oczekujący na lekcje wychowania fizycznego są na korytarzu  pod opieką 

nauczyciela dyżurującego (lub zastępującego), który odpowiada  za ich bezpieczeństwo. 

8. Po dzwonku na lekcje pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, uczniowie 

wchodzą do szatni i po  przygotowaniu się wychodzą do hali, sali bądź na boisko szkolne . 

9. Szatnia jest otwierana i zamykana, uczniowie przygotowują się w niej do zajęć pod 

opieką  nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego. 

10. Za  bezpieczeństwo, ład i porządek w szatni odpowiada nauczyciel prowadzący lekcje 

wychowania fizycznego. 

11. Uczniów oraz osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy: koszulka, 

spodenki, spodnie dresowe, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój 

gimnastyczny ma być czysty. 

12. Uczniowie i ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym 

porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących w hali, sali i boisku szatnia pozostaje 

zamknięta. Uczniowie niećwiczący zobowiązani są również do posiadania obuwia 
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zastępczego i w czasie zajęć przebywania na terenie bloku pod opieką nauczyciela 

prowadzącego lekcje wychowania fizycznego. 

13. Uczeń może opuścić blok sportowy tylko za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia. 

14. Do sali gimnastycznej nie wolno wnosić jedzenia i picia. 

15. Wartościowe przedmioty i pieniądze uczniowie przed zajęciami pozostawiają                   

u nauczyciela. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności. 

16. Każda klasa, zespół i najemca korzystający z bloku sportowego jest odpowiedzialny       

za ład  i porządek. 

17. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego nauczyciel wychowania fizycznego 

sprawdza przed każdymi zajęciami wychowania fizycznego. 

18. Przemieszczanie sprzętu i przygotowywanie urządzeń do ćwiczeń odbywa się zgodnie                     

z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią 

dbałość o sprzęt.  

19. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

20. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy natychmiast powiadomić prowadzącego lekcje 

wychowania fizycznego i zajęcia . 

21. Nauczyciel prowadzący lekcje wychowania fizycznego i zajęcia o uszkodzeniach sprzętu 

informuje dyrektora szkoły i pracownika administracyjnego. 

22. Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia,                  

a on niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę i udziela  pierwszej pomocy, 

wzywa pielęgniarkę a w razie zagrożenia  zdrowia i  życie wzywa pogotowie ratunkowe. 

O wypadku   informuje dyrektora lub dyżurującego wicedyrektora. 

23. Dyrektor szkoły w uzasadnionych przypadkach  wydaje decyzje w sprawie zwolnienia 

uczenia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych bądź zwolnienia z realizacji 

zajęć wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia lekarskiego i podania rodzica. 

Zaświadczenia lekarskie  na okres dłuższy niż 1 miesiąc  rodzic powinien złożyć wraz                 

z podaniem do sekretariatu szkoły. O każdym zaświadczeniu lekarskim dotyczącym 

wskazań ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego rodzic powinien poinformować 

nauczyciela prowadzącego lekcje wychowania fizycznego. 
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24. Sala gimnastyczna może być udostępniana organizacjom lub osobom prywatnym           

po zawarciu pisemnej umowy z dyrekcją szkoły. 

25. Najemca nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej. 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 6  

z dnia 25 stycznia 2022 roku. 


