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Regulamin użytkowania sali gimnastycznej, placu zabaw, boisk szkolnych, 

oraz  szatni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 im. Jurija Gagarina w 

Kędzierzynie - Koźlu 

 

Podstawa prawna:  

 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 

2013r. nr 6 poz. 9 z późn. zm.) 

 

Cel: 

Celem regulaminu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w wyżej wymienionych 

obiektach 

 

Rozdział I  

SALA GIMNASTYCZNA 

 

1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz 

imprez sportowo-okolicznościowych. 

2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela. 

3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy: 

 koszulka,  

 spodenki lub dres  

 sportowe obuwie na miękkiej, niebrudzącej podeszwie. 

4. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubranie w należytym 

porządku. W czasie przebywania dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej szatnia powinna 

być zamknięta. Młodzież nie uczestnicząca czynnie,  nie może przebywać w czasie zajęć  

w szatni. 

5. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się 

zgodnie z zaleceniem prowadzącego i pod jego nadzorem w sposób bezpieczny  

i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt-wszystkie uszkodzenia sprzętu  

i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.  

6. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystane tylko zgodnie  

z ich przeznaczeniem. 

7. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawić po zakończonych 

zajęciach w oznaczonym miejscu. 

8. Dzieci i młodzież ćwicząca na sali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń 

nauczyciela, dotyczących szczególnie porządku i dyscypliny organizacji zajęć. 

9. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela. 

10. Każdy wypadek, kontuzję, skaleczenie czy nagłe pogorszenie się samopoczucia należy 

natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

11. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność do ćwiczeń, a także  

za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel. 
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12. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, szatni, sprzętu oraz wietrzenie tych 

pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania. 

13. Na salę gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. 

14. Dyrekcja Szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą odpowiedzialności 

za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, jak: biżuteria, telefony komórkowe, 

pieniądze itp. 

15.  Sprzęt i urządzenia sali gimnastycznej są dobrem społecznym. Poszanowanie i troska  

o jego dobry stan jest obowiązkiem wszystkich z nich korzystających. 

16.  Każdy Zespół korzystający z sali oraz szatni zobowiązany jest do przestrzegania ładu  

i porządku po zakończonych zajęciach. 

17. Osoby postronne korzystające z sali gimnastycznej zobowiązane są zapewnić sprzęt  

do korzystania z zajęć we własnym zakresie. 

18. Organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy 

z Dyrektorem Szkoły. 

 

ZABRANIA SIĘ ! 

1. Niećwiczącym przebywania poza salą gimnastyczną. 

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

3. Wchodzenia na salę w czasie przerw oraz poza obowiązującymi godzinami wychowania 

fizycznego bez opiekuna. 

4. Ćwiczyć na zajęciach w zegarkach, łańcuszkach, kolczykach itp. oraz z przedmiotami 

stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia swojego i innych. 

5. Opuszczać samodzielnie salę bez zgody nauczyciela. 

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

7. Spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu oraz narkotyzowania się na terenie 

obiektów sportowych. 

8. Rozlewania wody i innych płynów na podłogę sali gimnastycznej. 

9. Wspinania, wieszania, huśtania się na bramkach, drabinkach, koszach. 

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

11. Żucia gumy i korzystania z telefonów komórkowych. 

12. Przesuwania sprzętu po parkiecie- sprzęt należy przenosić.  

 

Rozdział II  

PLAC ZABAW 

 

1. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla uczniów klas 1-3. 

2. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych. 

3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4. Zabronione jest stawanie na  ruchomych częściach urządzeń.  

5. Z bujaków można korzystać wyłącznie w taki sposób, aby opiekun mógł, w każdej chwili 

przytrzymać wspinające się dziecko.  
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6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń , należy o tym fakcie 

niezwłocznie poinformować nauczyciela dyżurującego.  

 

 

ROZDZIAŁ III 

BOISKO SZKOLNE 

1. Boisko szkolne i znajdujące się na nim urządzenia sportowe są przeznaczone  

do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, 

rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy 

szkoły. 

2. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania 

fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub 

innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, którzy są odpowiedzialni  

za bezpieczeństwo ćwiczących. 

3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być 

wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania się i zwisania z bramek i tablic do koszykówki. 

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego mają uczniowie PSP nr 9 uczestniczący 

w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych. 

5. W przypadku korzystania z boiska szkolnego i znajdujących się na nich urządzeń przez 

grupy środowiskowe (nieformalne) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

6. Z boiska i urządzeń sportowych należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie dbać,  

a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić w należytym porządku. 

7. Za stan boiska oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdujących się na nich odpowiadają 

osoby prowadzące zajęcia i wszyscy pozostali użytkownicy. 

8. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać  

z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

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

zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia. 

10. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem 

sportowym. 

11. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie 

użyty może stwarzać zagrożenie oraz nie dopuszczać do zajęć na boisku szkolnym 

wówczas, gdy nie ma zapewnionego nadzoru. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI 

 

1. Szatnie służą do przebierania się przed i po zajęciach wychowania fizycznego 

2. W szatni i na korytarzu przy sali gimnastycznej nie wolno: 
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 Biegać, skakać, przepychać się. 

 Krzyczeć i wyzywać. 

 Grać w piłkę. 

 Rzucać czymkolwiek. 

 Niszczyć mienie szkolne. 

 Wbiegać z korytarza głównego na korytarz przy sali gimnastycznej. 

 Skakać ze stopni schodów i siadać na parapetach. 

 Zaglądać i wciągać chłopców do szatni dziewcząt i dziewcząt do szatni chłopców. 

3. Zasady korzystania z szatni przed i po zajęciach: 

a) Wchodzimy do szatni, po pierwszym dzwonku na lekcje. 

b) Do szatni wchodzimy (nie wbiegamy). 

c) Zajmujemy wyznaczone strefy.  

d) Przebieramy się - obuwie, ubranie i plecak pozostawiamy w należytym porządku. 

e) Ostatni uczeń opuszczający szatnię, zgłasza ten fakt nauczycielowi. Nauczyciel zamyka 

szatnię (w czasie lekcji szatnie są zamknięte) 

f) Po dzwonku na lekcję ustawiamy się na zbiórkę w korytarzu przed salą gimnastyczną. 

g) Po zajęciach sprawnie się przebieramy.  

h) Sprawdzamy, czy nie zostawiliśmy swoich rzeczy na wieszaku i pod ławką. 

i) Opuszczamy szatnię, pozostawiając po sobie porządek. 

j) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni. 

 

4. Zgłaszamy nauczycielowi dyżurującemu: 

 Przejawy agresji wobec siebie i innych uczniów. 

 Uszkodzenia sprzętów szatni (za poniesione straty materialne odpowiedzialność 

finansową ponoszą rodzice ucznia, który wyrządził szkodę). 

 Informujemy nauczyciela o innych niepokojących zdarzeniach, wypadkach. 

 

Ewaluowała Sabina Kisielewska, Agnieszka Harnos i Katarzyna Pisula dnia 7.11.2019 r. 

 

 


