Niniejszy dokument stanowi element kontroli zarządczej

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ
ZSP W RUDZICY IM. J. PAWŁA II
1) Do sali gimnastycznej oraz do pomieszczeń przeznaczonych na lekcję w-f uczniowie
wchodzą wyłącznie w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2) Na sali gimnastycznej obowiązuje wyłącznie czyste obuwie zmienne: tenisówki,
trampki, obuwie halowe.
3) Przed zajęciami w-f uczniowie przebierają się w szatni wskazanej im przez
nauczyciela.
4) Przed rozpoczęciem zajęć dyżurny uczeń zamyka szatnię na klucz i oddaje go
nauczycielowi.
5) Wszystkie wartościowe przedmioty( tj. pieniądz, biżuteria, zegarki, klucze, telefony
komórkowe i inne) uczniowie zabierają ze sobą na zajęcia i przekazują do
przechowania nauczycielowi. Nauczyciel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w
szatni.
6) Podczas lekcji uczniowie nie wychodzą z sali gimnastycznej.
7) Podczas zajęć w-f zabrania się żucia gumy.
8) Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia i picia.
9) Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lekcji
wychowania fizycznego.
10) Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na lekcji w-f zostają pod opieką nauczyciela w
świetlicy.
11) W czasie przerw uczniowie opuszczają szatnie i salę gimnastyczną.
12) Za celowe i świadome niszczenie sprzętu sportowego przez ucznia - materialnie
odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie) tego ucznia.
13) Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszystkie
uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
14) Za ład i porządek w szatni odpowiada grupa ćwiczących. Przebierający się układa
swoje ubranie w określonym porządku.
15) Za ład i porządek w magazynku sportowym odpowiadają nauczyciele mający
aktualnie zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub rekreacyjno sportowe
16)Za porządek po zajęciach lekcyjnych odpowiadają nauczyciele, którzy danego
dnia kończyli zajęcia jako ostatni.
17)Sprzęt sportowy z magazynku i do magazynku sportowego składają uczniowie pod
nadzorem i obecnością nauczyciela prowadzącego zajęcia.
18)W czasie zajęć wychowania fizycznego, w razie wypadku, należy niezwłocznie
zwrócić się do nauczyciela prowadzącego lekcję o udzielenie pierwszej pomocy.
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