
Załącznik do zarządzenia nr 6/2016/17  dyrektora szkoły  

REGULAMIN HALI SPORTOWEJ ORAZ BEZPIECZNEGO 
UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO 

1.  Wejście do obiektu odbywa się wyłącznie z nauczycielem wychowania fizycznego. 
2. Wszystkich uczniów obowiązuje odpowiedni strój  i  obuwie sportowe . 
3. Uczniowie  nie uczestniczący w zajęciach z powodu choroby lub innej niedyspozycji  

mają obowiązek  siedzieć na ławce  i obserwować zajęcia . Nie wolno dzieciom biegać 
po trybunach , w szatniach i w korytarzu ani przebywać w miejscu  niewidocznym dla 
nauczyciela. 

4. Uczniowie  każdorazowo zgłaszają  nauczycielowi wypadki, urazy , uszkodzenia 
ciała, które powstały na lekcji wychowania fizycznego. 

5. Wszyscy uczniowie przebywający na terenie obiektu zobowiązani                                  
są do  podporządkowania się poleceniom nauczyciela. 

6. W czasie lekcji  wychowania fizycznego  należy bezwzględnie  usunąć z ciała  
wszelką biżuterię. Włosy muszą być zawsze związane. 

7. Podczas lekcji należy zgłaszać nauczycielowi  wszelkie objawy mogące świadczyć                
o chorobie lub  pogarszającym się stanie zdrowia. 

8. Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel sprawdza  czy hala i sprzęt sportowy                      
nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów.  

9. Nauczyciel przerywa zajęcia , gdy stan hali sportowej nie odpowiada warunkom 
bezpieczeństwa. 

10. Sprzęt do ćwiczeń jest rozstawiany w obecności nauczyciela wg ściśle określonych 
poleceń. Uczniowie zgłaszają nauczycielowi każde jego uszkodzenie i przerywają 
ćwiczenia z użyciem wadliwego sprzętu. Wadliwy sprzęt jest usuwany z hali                        
lub zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego użycie. 

11. Uczniowie są każdorazowo szkoleni przez nauczyciela, kiedy wprowadzany jest                       
do ćwiczeń nowy sprzęt. 

12. W  czasie lekcji nauczyciel dba o bezpieczeństwo  uczniów. 
13. Po zakończonych zajęciach uczniowie pod nadzorem  i przy pomocy nauczyciela 

porządkują sprzęt sportowy. 
14. Uczniowie mają obowiązek  dbać o porządek w szatni . 
15. Po skończonych zajęciach uczniowie oczekują na nauczyciela w korytarzu.                              

Nie wolno uczniom wychodzić na zewnątrz  i korzystać  ze sprzętu znajdującego  się 
na   placu zabaw. 

16. Wszelkie wartościowe rzeczy uczeń przynosi do nauczyciela i odbiera po lekcjach.   
17. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu,  niezdeponowane u nauczyciela szkoła                       

nie ponosi odpowiedzialności. 
18. Po zakończonych lekcjach uczniowie wracają do szkoły  z nauczycielem.  Dzieci, 

których lekcja wychowania fizycznego jest ostatnią w danym dniu mogą samodzielnie 
wracać do domu z hali sportowej  wyłącznie  za pisemną zgodą rodziców. 

 


