Zelków, 08.01.2018

Regulamin Sali Gimnastycznej
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Zelkowie
1. Sala Gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym tylko do realizacji zajęć z wychowania
fizycznego, zajęć sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i Uczniowskiego Klubu
Sportowego. Sala może być również miejscem wydarzeń kulturalnych i spotkań społeczności
Szkoły za zgodą Dyrektora Szkoły.
 Z Sali Gimnastycznej w uzgodnionych godzinach korzysta również Prywatne
Przedszkole Słoneczne Wzgórze. Za stan Sali, urządzeń, bezpieczeństwo, organizację
oraz porządek podczas i po zajęciach prowadzonych przez Przedszkole Słoneczne
Wzgórze odpowiada Dyrektor Przedszkola oraz wyznaczone przez niego osoby.
2. Wszystkie zajęcia na Sali Gimnastycznej odbywają się w sposób zorganizowany, a
przebywanie uczniów na niej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora.
3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć w Sali Gimnastycznej odpowiada nauczyciel lub
instruktor/trener prowadzący te zajęcia.
4. Uczniów ćwiczących na Sali Gimnastycznej obowiązuje odpowiedni strój sportowy i
obuwie zamienne. Zabrania się wnoszenia na salę innych przedmiotów, opakowań czy
jedzenia. Wyjątek mogą stanowić plastikowe butelki z napojami za zgodą nauczyciela.
5. Uczeń może opuścić Salę podczas zajęć tylko za zgodą nauczyciela/instruktora. Wszystkie
urządzenia i sprzęt sportowy mogą być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem.
6. Za stan Sali i urządzeń odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel/instruktor. Salę po
zajęciach należy zostawić uporządkowaną i w odpowiednim ładzie. W przypadku zniszczenia
rozmyślnego sprzętu lub innego mienia, wynikłe z tego straty i koszty naprawy pokrywają
rodzice/opiekunowie prawni danego ucznia.
7. Za stan urządzeń i sprzętu sportowego oraz bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć w Sali
odpowiada nauczyciel/instruktor prowadzący zajęcia. Wszelkie zauważone usterki lub wady
sprzętu uczeń powinien natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
8. W przypadku organizacji innych wydarzeń na Sali (w tym: dyskotek, spotkań,
uroczystości) osoba organizująca odpowiedzialna jest za posprzątanie Sali po zakończeniu.
9. Nauczyciele wf i instruktorzy/trenerzy sportowi są zobowiązani dwukrotnie podczas
każdego roku szkolnego zapoznać uczniów z Regulaminem Sali Gimnastcznej Szkoły.
10. Uczniowie Szkoły, którzy nie stosują się do szkolnego Regulaminu Sali Gimnastycznej
ponoszą konsekwencje zgodnie ze Statutem Szkoły.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2018 roku.

