
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej, boiska sportowego  
w trybie tradycyjnym, hybrydowym oraz zdalnym podczas  

pandemii Covid-19 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej w trybie tradycyjnym 

1. Osoby przebywające w sali są zobowiązane do przestrzegania niniejszego regulaminu, 

a także poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego lub 

zarządcy obiektu (dyrektora szkoły) lub innego pracownika szkoły. 

2. Przebywanie uczniów szkoły w sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności  

nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia.  

3. Przebywanie innych osób poza godzinami pracy szkoły dozwolone jest tylko  

w obecności instruktora lub opiekuna. 

4. Osoby ćwiczące na czas lekcji wychowania fizycznego są zobowiązane do zdjęcia 

przedmiotów mogących stanowić przyczynę skaleczenia lub innego uszkodzenia ciała 

(okulary, kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne). 

5. W sali gimnastycznej obowiązują zasady sanitarno-epidemiologiczne przyjęte  

w ogólnym regulaminie szkoły m.in. zachowanie bezpiecznej odległości, unikanie 

bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, niekorzystanie ze sprzętu którego nie da 

się w łatwy sposób zdezynfekować, wyprać, umyć.  

6. Uczniowie szkoły przebywający w sali mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia 

osobie prowadzącej zajęcia pojawienie się objawów tj. kaszel, katar, gorączka, 

duszności itp. 

7. Przemieszczanie sprzętu i przygotowanie urządzeń do ćwiczeń, odbywa się zgodnie  

z zaleceniami prowadzącego zajęcia, wyłącznie w jego obecności - w sposób 

bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt. 

8. Sprzęt wykorzystywany na zajęciach jest dezynfekowany po każdym dniu zajęć i w 

miarę możliwości bezpośrednio po ich zakończeniu przez prowadzącego zajęcia we 

współpracy z personelem obsługi szkoły.  

9. Przed wejściem na sale gimnastyczną  obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk. 

10. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący 

lekcje. 

11. Uczeń w czasie zajęć może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą 

prowadzącego zajęcia. 

12.  W sali gimnastycznej, w szatniach, na korytarzach obowiązuje miękkie obuwie 

sportowe na jasnych podeszwach.  

13. Ćwiczący mogą korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego w sposób zgodny  

z przeznaczeniem i pod kierunkiem prowadzącego zajęcia. 

14. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym 

porządku. W czasie pobytu osób ćwiczących w sali gimnastycznej szatnia pozostaje 

zamknięta.  

15. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni nauczyciel prowadzący zajęcia nie 

ponosi odpowiedzialności. Telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię, okulary itp. 

należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia w pokoju nauczycieli 

wychowania fizycznego. 

16. Nauczyciel jest zobowiązany do przeszkolenia uczniów za każdym razem kiedy 

używany jest nowy sprzęt oraz ubezpiecza ich podczas wykonywania ćwiczeń. 

17. Wszyscy ćwiczący zobowiązani są do utrzymywania porządku i czystości w sali 

gimnastycznej, w szatniach i w pomieszczeniach sanitarnych. 

18. Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gimnastyczną przedmiotów osobistych. 

19. Nauczyciel prowadzący nie odpowiada za zgubione lub pozostawione przedmioty 

osobiste w sali gimnastycznej. 



20. W czasie zajęć lekcyjnych w szatniach sportowych obowiązuje zakaz przebywania 

jakichkolwiek osób. 

21. Po zajęciach sprzęt i urządzenia sportowe należy umieścić w miejscach ich stałego 

przechowywania.  

22. Nauczyciel zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi, swoim 

doświadczeniem i wiedzą pedagogiczną dostosowuje ćwiczenia do możliwości 

ćwiczących oraz obowiązkowo wyłącza z zajęć uczniów, których zgłosili dolegliwości 

zdrowotne.   

23. Każdy wypadek należy zgłaszać niezwłocznie prowadzącemu zajęcia. 

24. Zabrania się eksploatowania sprzętu sportowego niesprawnego technicznie lub  

w sposób zagrażający innym uczestnikom zajęć. 

25. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący sprawdza stan nawierzchni i urządzeń 

sportowych. Wadliwy sprzęt jest usuwany z sali lub zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający jego użycie.  

26. Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć, jeśli nie jest zapewnione bezpieczeństwo 

uczniów. 

27. Korzystający z sali ma obowiązek zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia 

sprzętu sportowego nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub administratorowi 

szkoły.  

28. Uczniów obowiązuje ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub spodnie dresowe. Osoby 

niećwiczące przebywające na sali zobowiązane są do posiadania obuwia zastępczego.  

29. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” przed i po grze. 

Podziękowanie za grę można zastąpić np. skinieniem głową. 

30. Korzystanie z sal gimnastycznych, pomieszczeń pomocniczych określa grafik zajęć 

wychowania fizycznego oraz harmonogram wykorzystania sali do zajęć 

pozalekcyjnych. 

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej w trybie pracy zdalnej  

31. W trakcie nauczania zdalnego w sali obowiązuje zarówno powyższy regulamin 

rozszerzony o poniższe zasady. 

32. W trakcie nauczania zdalnego w sali gimnastycznej nie odbywają się zajęcia lekcyjne 

dla uczniów szkoły. 

33. Nauczyciele wychowania fizycznego w trakcie swojej pracy mogą korzystać z sali 

gimnastycznej w pracy zdalnej. 

34. Nauczyciele zobowiązani są to utrzymania porządku w przypadku korzystania z sali  

w trakcie nauczania zdalnego. 

Regulamin korzystania z boiska sportowego w trybie pracy tradycyjnej 

1. Administratorem boiska jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im Jana Pawła II  

w Siedlcach. 

2. Kompleks boisk sportowych oraz bieżni przeznaczony jest głownie do realizacji zajęć 

z zakresu wychowania fizycznego, zawodów szkolnych i innych uroczystości 

szkolnych zgodnie z niniejszym regulaminem. 

3. Boisko sportowe służy do realizacji zadań statutowych szkoły. 

4. Z boiska można korzystać po godzinach pracy szkoły tj. po godzinie 17-tej  

5. Pierwszeństwo do korzystania z boiska po godzinach pracy szkoły mają uczniowie ze 

szkoły podstawowej nr 11 pod opieką nauczyciela w przypadku jednoczesnego  

korzystania z boiska osób z spoza szkoły  

6. Użytkownikami boiska, poza godzinami pracy szkoły, mogą być wyłącznie osoby 

fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 



które zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązały się do 

jego stosowania. 

7. Przebywanie na boisku szkolnym w trakcie godzin lekcyjnych możliwe jest jedynie 

pod opieką nauczyciela. 

8. Nauczyciel nie odpowiada za zgubione, pozostawione rzeczy przez uczniów na 

boisku. 

9. Ćwiczących obowiązuje określony strój sportowy tj. zmienione czyste obuwie 

przeznaczone do podłoża boiska.  

10. Urządzenia i sprzęt sportowy może być używany na boisku tylko za zgodą  

i w obecności osoby prowadzącej zajęcia.  

11. Zabrania się korzystania z urządzeń sportowych tj. jak bramki, kosze w sposób 

niezgodny z przeznaczeniem np. wspinanie się po nich, próby przewracania, wiszenia 

na bramkach. 

12. Zabrania się jeżdżenia rowerami lub innymi pojazdami po nawierzchni boiska. 

13. Każde zdarzenie niepożądane należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.  

14. Po każdorazowym zakończeniu zajęć uczniowie wchodzący do szkoły zobowiązani są 

do dezynfekcji rąk.  

15. Na boisku należy zachować szczególną ostrożność, zwracać uwagę na innych 

ćwiczących oraz nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu. 

16. Nauczyciel odpowiada za organizację poruszania się uczniów, określa sposoby 

poruszania się po boisku uwzględniając innych uczestników. 

17. Korzystający z boiska zobowiązany jest dostosować się do regulaminów i przepisów 

bhp i ppoż. obowiązujących na całym kompleksie sportowym. 

 

Regulamin korzystania z boiska sportowego w trybie pracy zdalnej 

18. Regulamin dotyczy osób korzystających, z boiska w trakcie nauczania zdalnego. 

Osoby te są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.  

19. Boisko czynne jest  w godzinach ustalonych  przez dyrektora szkoły. 

20. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości. Kategoryczny zakaz 

śmiecenia, pozostawiania butelek i innych przedmiotów. 

21. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na boisku, za kontuzje  

i urazy powstałe w wyniku korzystania z boiska oraz nieprzestrzegania zasad 

bezpieczeństwa poza lekcjami.  

22. Korzystający z boiska w trakcie nauczania zdalnego mogą korzystać wyłącznie  

z własnego sprzętu sportowego. 

23. Do odwołania nie udostępnia się szatni oraz węzłów sanitarnych dla osób 

korzystających z boisk sportowych. 

24. Zabrania się niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia boiska. 

25. Dzieci do lat 7 powinny przebywać na boisku pod opieką osób pełnoletnich. 

26. W razie naruszenia powyższego regulaminu dyrektor szkoły lub pracownik przez 

niego upoważniony ma prawo usunąć korzystających z terenu obiektu, w skrajnych 

przypadkach wezwać Policję. 

 

 

 

 

 

 

 Osoby niestosujących się do zasad określonych w powyższym regulaminie dopuszczające 

się niszczenia sali gimnastycznej, szatni, pomieszczeń sanitarnych oraz sprzętu sportowego 

zostaną powołani do poniesienia konsekwencji za szkody indywidualne jak i grupowe.   

 Sprawy nieobjęte regulaminem będą regulowane zarządzeniami dyrektora   szkoły oraz 

nauczycieli wychowania fizycznego. 

 


