ZARZĄDZENIE NR 21/2019
z dnia 2 września 2019 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
w sprawie wprowadzenia regulaminu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6 w
Ustroniu
Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.),
Rozporządzenia 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 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu
z a r z ą d z a, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się Regulamin sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu, który stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Opiekunowie sali gimnastycznej i biblioteki zostają zobligowani do umieszczenia w/w Regulaminów
w miejscu widocznym obu pomieszczeń.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ
1. Sala gimnastyczna służy prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego oraz organizowaniu
imprez sportowych i rekreacyjnych oraz innych wydarzeń, zgodnie z potrzebami szkoły.
2. Uczniowie mogą przebywać w sali gimnastycznej wyłącznie w obecności nauczyciela
sprawującego nad nimi opiekę.
3. Wszyscy korzystający z sali gimnastycznej zobowiązani są:
a) dbać o ład i porządek;
b) dbać o dobry stan sprzętu, urządzeń i wyposażenia sali;
c) zachowywać się w sposób zdyscyplinowany, zapewniający bezpieczeństwo własne oraz
współużytkowników.
4. Uczniów ćwiczących na sali gimnastycznej obowiązuje odpowiedni strój sportowy: koszulka
i spodenki lub dres, a także sportowe obuwie na miękkiej, niebrudzącej podeszwie.
5. Przed przystąpieniem do zajęć wychowania fizycznego należy zdjąć okulary, kolczyki,
łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne ozdoby (szczególnie te zawieszone na szyi lub
przegubach rąk), które mogą stanowić zagrożenie podczas wykonywanych ćwiczeń.
6. Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gimnastyczną jedzenia oraz sprzętu multimedialnego,
m. in. telefonów komórkowych, tabletów, kamer i itp.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. Zaleca się uczniom
nieprzynoszenie cennych przedmiotów w dniach, w których odbywają się zajęcia
wychowania fizycznego.
8. Uczniowie przebierają się w szatni przy sali gimnastycznej, gdzie pozostawiają swoje rzeczy
w należytym porządku.
9. Podczas zajęć uczniowie nie mogą opuszczać sali gimnastycznej bez wiedzy i zgody
nauczyciela.
10. Uczniowie są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania nauczyciela o zaistniałym
wypadku, odniesionej kontuzji, skaleczeniu lub pogorszeniu samopoczucia.
11. Uczniowie mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania nauczycielowi wszelkich
zauważonych uszkodzeń i usterek urządzeń oraz sprzętu sportowego.
12. W przypadku naruszenia lub lekceważenia regulaminu, uczeń może być ukarany zgodnie
z przyjętą punktacją Statutu Szkoły.

Ustroń, 02.09.2019 r.

