
REGULAMIN KORZYSTANIA Z  HALI SPORTOWEJ 
 

Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie 

 
Założenia ogólne : 

 

1.  Hala sportowa jest miejscem przeznaczonym do zaspokajania potrzeb szkoły  

w zakresie obowiązkowych lekcji  wychowania fizycznego oraz zajęć o charakterze 

sportowo-rekreacyjnym. 

2. Wszystkie zajęcia na hali odbywają się w sposób zorganizowany, przewidziany 

planem. 

3. Korzystający z hali obowiązani są zachować porządek i czystość w trakcie oraz po 

swoich zajęciach , a także dbać o sprzęt i urządzenia sportowe. W przypadku celowej 

dewastacji mienia ponoszą oni materialną odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.  

 

 

Postanowienia szczegółowe: 

 

1.  Wszystkich ćwiczących i korzystających z hali sportowej obowiązują stroje 

gimnastyczne i zmienione obuwie sportowe. 

2. Zabrania się wstępu na salę osobom postronnym oraz nie ćwiczącym,  

nie posiadającym zmiennego obuwia sportowego. 

3. Opiekę nad halą podczas ćwiczeń powierza się prowadzącemu zajęcia. 

4. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć, za stan sprzętu urządzeń  

oraz ich przydatność w czasie zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 

5. Przebywanie w hali i korzystanie z jej urządzeń dozwolone jest tylko w obecności  

i za zgodą nauczyciela prowadzącemu zajęcia. 

6. Zabrania się rozstawania przyrządów oraz ćwiczeń bez opieki nauczyciela. 

7. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać 

prowadzącemu zajęcia. 

8. Podczas przerw hala sportowa pozostaje pusta (nie przebywa na niej nikt z wyjątkiem 

nauczyciela wf). 

9. Ćwiczący przebierają się w szatni dbając o pozostawienie ubrania i obuwia  

w należytym porządku. W trakcie trwania zajęć szatnia pozostaje zamknięta, a osoby 

nie uczęszczające w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać. 

10. Przed przystąpiniem do ćwiczeń należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, pierścionki i inne 

przedmioty mogące stanowić przyczynę skaleczenia. 

11. Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni (telefony 

komórkowe, biżuteria, pieniądze itp.). 

12. Uczniowie nie mogą opuszczać hali bez wiedzy nauczyciela. 

13. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia 

należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

14. Regulamin powyższy dotyczy wszystkich użytkowników hali sportowej. Za wypadki 

spowodowane jego nieprzestrzeganiem Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele wychowania 

fizycznego nie odpowiadają. 

 

Gostynin,  4 października 2017 r. 
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