Zarządzenie nr 40 /2014
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie
z dnia 04.12.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sali Gimnastycznej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
Podstawa prawna:
Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych ( Dz.U. z
2003r. nr6, poz.69)
§1
Wprowadzam Regulamin korzystania z Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.
§2
Zobowiązuję pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych do zapoznania się z wyżej
wymienioną instrukcją. (Załącznik nr 1)
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Jednocześnie traci moc dotychczasowy
regulamin.
Maria Serdeczna
Dyrektor Szkoły

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 40/2014
Dyrektora ZSO nr 2
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Legionowie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
Podstawa prawna:
Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych ( Dz.U. z
2003r. nr6, poz.69)
1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z kultury
fizycznej, zajęć obowiązkowych i dodatkowych z wychowania fizycznego, zajęć
profilaktycznych, rozgrywek sportowych i do różnego rodzaju imprez szkolnych.
2. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela
lub instruktora prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących
odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.
3. Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są nauczyciele
wychowania fizycznego.
4. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi.
5. Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni schludny ubiór sportowy: koszulka,
spodenki lub spodnie dresowe, obuwie sportowe na miękkiej jasnej podeszwie.
6. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubranie w należytym
porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących na Sali gimnastycznej, szatnia
pozostaje zamknięta. Młodzież niećwicząca zobowiązana jest również do
posiadania obuwia zastępczego i w czasie zajęć przebywa na terenie sali
gimnastycznej.
7. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgoda prowadzącego
zajęcia.
8. Telefony komórkowe i pieniądze należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego
zajęcia.
9. Każdy zespół korzystający z sali gimnastycznej jest odpowiedzialny za ład i
porządek.
10. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń sali gimnastycznej do ćwiczeń
odbywa się zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i
zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.
11. Na sali gimnastycznej obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia.
12. Na sali gimnastycznej uczniowie mogą spożywać napoje tylko za zgodą i w
obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc dotychczasowy
regulamin.
Maria Serdeczna
Dyrektor Szkoły

