
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA  

Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99  

we Wrocławiu 

 

 

1.Regulamin korzystania z sali gimnastycznej. 

2.Regulamin korzystania z szkolnego boiska. 

3.Regulamin korzystania z małej sali 

gimnastycznej. 

 
 

 

Ad. 1  Regulamin korzystania z sali 

gimnastycznej. 

 
Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 

zajęć szkolnego koła sportowego, rozgrywek sportowych i zajęć rekreacyjno-sportowych w 

godzinach ustalonych w harmonogramie na dany rok szkolny.  

W sali gimnastycznej mogą się odbywać również inne ważne zajęcia szkolne wynikające z  

harmonogramu, np. apele, imprezy okolicznościowe itp. 

Przed każdymi zajęciami w sali gimnastycznej nauczyciel zobowiązany jest przypomnieć uczniom 

zasady bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń i sprzętu oraz zawarcia stosownych 

porozumień zapewniających pełne bezpieczeństwo. 

 W szczególności: 

1) zajęcia sportowe odbywają się tylko pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, 

nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego; 

2) wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany; 

3) za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia; 

4) za porządek, stan sali i stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel lub 

inna osoba prowadząca zajęcia oraz inne osoby korzystające z sali zgodnie z umową najmu; 

5) wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe halowe, zmieniane 

na czas zajęć; 

6) do sali uczniowie wchodzą tylko pod opieką nauczyciela; 

7) nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy uczestnicy zajęć i ich opiekunowie powinni 

wchodzić do sali w obuwiu sportowym; 

8)  do sali gimnastycznej nie należy wnosić jedzenia i napojów; 

9) na zajęcia w sali nie wolno wchodzić z gumą do żucia; 

10) uczniów, personel pedagogiczny oraz osoby i organizacje pozaszkolne wynajmujące salę 

gimnastyczną, w tym szatnie  obowiązuje zachowanie zgodne z niniejszym regulaminem. 

 

Ad. 2.Regulamin korzystania z boiska szkolnego. 

 
1. Boiska są własnością miasta Wrocławia, zarządzaną i użytkowaną przez Szkołę 

Podstawową nr 99. 



2. Obiekt przeznaczony jest do realizacji zadań programowych uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 99. 

3. W godzinach pracy Szkoły w czasie lekcji na boiskach szkolnych mogą przebywać 

jedynie uczniowie, którzy mają w tym czasie zajęcia wychowania fizycznego lub inne 

zajęcia sportowe. 

4. Przed każdymi zajęciami na szkolnym boisku nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan 

czystości powietrza. Jeżeli zanieczyszczenie powietrza przekracza dopuszczalne normy, 

nauczyciel pozostaje w budynku szkoły prowadząc lekcję na sali gimnastycznej. 

5. Uczniowie nie mają prawa przebywać na boiskach szkolnych w czasie przerw bez opieki 

nauczyciela,wychowawcy. 

6. Wychodzenie ucznia z boiska w czasie trwania lekcji wychowania fizycznego i innych 

zajęć sportowych jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela,wychowawcy. 

7. Poza godzinami pracy szkoły z boiska mogą korzystać również osoby prywatne oraz 

grupy zorganizowane po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji terminu oraz uzgodnieniu 

warunków z dyrektorem szkoły.  

8. Boiska otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.10 – 

17.00  na zajęcia szkolne, a od godziny 17.00 do godziny wskazanej przez dyrektora szkoły 

(w zależności od pory roku) dla  innych osób korzystających z boisk zgodnie z umową 

najmu; 

9. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, z boisk należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach na terenie boiska należy  

powiadomić pracowników szkoły.  

10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.  

11. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie 

korzystania z obiektu po zakończonych zajęciach szkolnych.  

12. Osoby korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na żądanie  

pracownika szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania tych działań i bez 

zwłocznego opuszczenia terenu Szkoły.  

13. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 99 zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu boisk 

przez służby porządkowe i policję każdej osoby niestosującej się do powyższych zasad. 

 

Na terenie boisk sportowych zabrania się:  
1) niszczenia urządzeń sportowych i nawierzchni boiska;  

2) przeszkadzania zorganizowanym grupom;  

3) używania butów typu: korki, kolce itp.;  

4) jazdy rowerami, motorowerami, hulajnogami, na rolkach, na deskorolkach itp.;  

5) wprowadzania psów oraz innych zwierząt;  

6) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;  

7) wchodzenia na ogrodzenie;  

8) pozostawiania śmieci;  

9) zakłócania porządku i używania  wulgarnych słów. 

 

 Ad.3 . Regulamin korzystania z małej sali gimnastycznej. 

 
1. Mała sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć 

gimnastycznych, sportowych, muzycznych i różnego rodzaju zajęć indywidualnych i 

grupowych. 

2. Przebywanie w małej sali gimnastycznej i korzystanie z jej urządzeń i sprzętu jest 

dozwolone tylko w obecności nauczyciela. 

3. Przez urządzenia, o których mowa, należy rozumieć, w szczególności- drabinki 

gimnastyczne. 

4. Przez sprzęt, o którym mowa, należy rozumieć, w szczególności, piłki gimnastyczne, 



materace gimnastyczne ,pufy i duże klocki itp. 

5. Za bezpieczeństwo w małej sali gimnastycznej bezpośrednio odpowiada nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

6. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi w małej sali gimnastycznej zobowiązany jest 

do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i sprzętu bezpośrednio przed zajęciami  

i w przypadku stwierdzenia wad czy usterek, usunięcia takiego sprzętu z pomieszczenia. O  

wszelkich wadach i usterkach urządzeń i sprzętu sportowego należy niezwłocznie  

zawiadomić pracownika obsługi odpowiedzialnego za sprzęt szkolny oraz Dyrektora szkoły. 

7. Za stan urządzeń i sprzętu w małej sali gimnastycznej odpowiada prowadzący zajęcia 

nauczyciel.  

8. Bez zezwolenia Dyrektora zabrania się wynoszenia urządzeń i sprzętu stanowiącego 

wyposażenie małej sali gimnastycznej. 

9. Każda grupa korzystająca z małej sali gimnastycznej zobowiązana jest pozostawić ład  

i porządek po zakończonych zajęciach.  

10. Przed każdymi zajęciami w małej sali gimnastycznej nauczyciel zobowiązany jest 

przeprowadzić z uczniami rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych  

urządzeń i sprzętu oraz zawarcia stosownych porozumień zapewniających pełne  

bezpieczeństwo.  

11.W małej sali gimnastycznej na zajęciach muzycznych, sportowych czy innych może 

przebywać tylko jedna grupa pod opieką nauczyciela, instruktora . 

12. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci zabrania się: 

1) korzystania przez nie z urządzeń i sprzętów bez opieki nauczyciela, 

2) użytkowania urządzeń i sprzętów niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

 

Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 


