
 

Regulamin sali gimnastycznej,  

 szatni i magazynku sportowego  

w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni  
 

1. Z sali mogą korzystać: 

 uczniowie szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego i SKS i innych zajęć sportowych;  
 zakłady pracy i kluby sportowe na podstawie umów wynajmu. 

2. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zajęć szkolnego koła 
sportowego, rozgrywek sportowych i innych zajęć rekreacyjno – sportowych  w godzinach ustalonych  
w harmonogramie na dany rok szkolny. 

3. Na sali gimnastycznej mogą się odbywać imprezy szkolne.  

4. Zajęcia sportowe wymienione w p. 2 odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, trenerów i instruktorów. Wszystkie 

zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany.  

5. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 

6. Za porządek i bezpieczeństwo w czasie przerw odpowiada nauczyciel dyżurujący, a w przypadku jego nieobecności 

nauczyciele prowadzący zajęcia. 

7. Uczniów, personel pedagogiczny oraz zrzeszenia i organizacje pozaszkolne wynajmujące salę gimnastyczną oraz inne 
pomieszczenia – w tym szatnie, natryski – obowiązuje zachowanie się zgodne z niniejszym regulaminem.  

8. Za porządek, stan sali bezpieczeństwo i stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel –  osoba prowadząca zajęcia 
oraz osoby korzystające z sali zgodnie z umową najmu. 

9. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny i obuwie sportowe – halówki, trampki zmieniane na czas zajęć. 
Nauczyciele, sędziowie i personel techniczny zawodów wchodzą na salę w obuwiu gimnastycznym. 

10. Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia i picia.  



11. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący  

12. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić 
prowadzącemu zajęcia. Prowadzący zajęcia o uszkodzeniach sprzętu informuje kierownika administracyjnego lub dyrektora 
szkoły. 

13. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel o wypadku informuje dyrektora lub dyżurującego 

wicedyrektora. 

14. Zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy.  

15. Zrzeszenia i organizacje nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z sali gimnastycznej ze 
skutkiem natychmiastowym. 

16. Grupy korzystające z sali zobowiązane są do staranności przy używaniu sprzętu sportowego i złożenia go na wyznaczone 
miejsce.  

17. Na sygnał kończący zajęcia ćwiczący winni natychmiast opuścić salę. 

 
Zasady korzystania z szatni 

1. Wartościowe przedmioty i pieniądze uczniowie przed zajęciami pozostawiają  

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

2. Ćwiczenie w ubraniach i przebieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą szatnie.  

3. Uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni zgodnie z grafikiem na dany rok szkolny.  

4. Przebierający się układa swoje ubranie w określonym porządku. 

5. Uczniowie po zajęciach powinni korzystać z natrysków.  

6. Za ład i porządek w szatni odpowiada nauczyciel mający zajęcia w danej klasie lub nauczyciel zastępujący – ustala on zasady 
korzystania z szatni i natrysków; 



Zasady korzystania ze sprzętu sportowego zgromadzonego w magazynku sportowym 

1. Sprzęt sportowy zgromadzony w magazynku jest własnością szkoły, za który odpowiada dyrektor szkoły oraz nauczyciele 
wychowania fizycznego; 

2. Za ład i porządek w magazynku sportowym odpowiadają nauczyciele mający aktualnie zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub 
rekreacyjno – sportowe.  

Za porządek  po zajęciach lekcyjnych odpowiadają nauczyciele, którzy danego dnia kończyli zajęcia jako ostatni;  

3. Sprzęt sportowy z magazynku i do magazynku sportowego składają uczniowie pod nadzorem i w obecności nauczyciela 
prowadzącego zajęcia.  

Sala gimnastyczna, sprzęt sportowy, szatnie i natryski służą dobru całej młodzieży. Podstawowym warunkiem zdrowotnym 
wszystkich ćwiczeń jest jak najdalej posunięta higiena pomieszczenia, w którym ćwiczenia się odbywają  

i szatni. Utrzymanie czystości na całej sali wymaga dużego, codziennego wkładu pracy. Bardzo proszę wszystkich 
użytkowników o stosowanie się do niniejszej zasady i powyższego regulaminu.  

UWAGA: 
 Na terenie obiektu nie wolno palić papierosów i pić alkoholu. 

 Należy punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia. 
Skargi i wnioski należy zgłaszać do nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika administracji lub dyrektora szkoły. Za 

szkody powstałe na obiektach sportowych  materialnie odpowiada osoba, która je spowoduje.  
 

Dyrektor Szkoły   
                                                                                 Marek Dąbkowski 

  


