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REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z  BLOKU SPORTOWEGO 

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie MENiS 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.) 

 

§ 1 

 

Na blok sportowy w Szkole Podstawowej nr 22 we Wrocławiu składają się: 

1. sala gimnastyczna - nr 7, 

2. sala do gimnastyki korekcyjnej - nr 6, 

3. szatnie uczniowskie - nr 5, nr 4 

4. sala rekreacyjna - nr 31,  

5. boiska szkolne wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. 

 

§ 2 

 

Regulamin określa zasady korzystania z bloku sportowego oraz z urządzeń i sprzętu 

sportowego znajdującego się w Szkole Podstawowej nr 22 we Wrocławiu w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć sportowych i rekreacyjnych.  

 

§ 3 

 

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób uczestniczących 

w zajęciach sportowych i rekreacyjnych w salach bloku sportowego i na boiskach oraz 

korzystających z urządzeń i sprzętu sportowego znajdującego się w salach i na 

boiskach szkolnych. 
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§ 4 

 

Każdy uczestnik zajęć odbywających się w bloku sportowym zobowiązany jest do 

zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania jego 

postanowień. 

 

§ 5 

 

1. Sale bloku sportowego i urządzenia sportowe są przeznaczone do prowadzenia 

lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, rozgrywania 

zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy szkoły.  

2. Wszystkie zajęcia w bloku sportowym odbywają się w sposób zorganizowany 

i przewidziany planem. 

3. Sala gimnastyczna służy na równych prawach wszystkim uczniom. 

4. Korzystanie z bloku sportowego i urządzeń sportowych podczas lekcji wychowania 

fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych powinno odbywać się pod nadzorem 

nauczycieli lub innych osób uprawnionych do prowadzenia zajęć, którzy są 

odpowiedzialni za bezpieczeństwo ćwiczących. 

5. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę 

uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych. 

6. Zajęcia wychowania fizycznego kończą się na 3-5 minut przed dzwonkiem na 

przerwę, aby uczniowie mogli przebrać się w szatniach lub salach lekcyjnych 

(dotyczy klas 0-3) pod nadzorem nauczyciela. 

7. Na terenie bloku sportowego przebieranie się uczniów dozwolone jest wyłącznie w 

szatni lub sali lekcyjnej (dotyczy klas 0-3). Zdjęte ubrania należy zawiesić 

i pozostawić w należytym porządku. 

8. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni prowadzący zajęcia nie ponosi 

odpowiedzialności. Rzeczy te należy pozostawić u nauczyciela.  

9. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny (sportowy) ustalony przez 

nauczyciela oraz obuwie zmienne nie pozostawiające śladów. 

10. W trakcie korzystania z obiektów sportowych obowiązuje całkowity zakaz 

spożywania posiłków, żucia gumy i wnoszenia szklanych opakowań. 

11. Uczestników zajęć uskarżających się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się 
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w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i informuje o tym jego rodziców. 

12. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności 

fizycznej i wydolności ćwiczących. 

13. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających 

pełne bezpieczeństwo ćwiczących.  

14. Stan techniczny bloku sportowego i przydatność urządzeń i sprzętu powinny być 

sprawdzane przed każdymi zajęciami. 

15. W bloku sportowym obowiązuje ścisła dyscyplina i podporządkowanie się 

poleceniom prowadzącego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 

16. Sprzęt i urządzenia sportowe powinny być wykorzystywane zgodnie z ich 

przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabrania 

się wspinania i zwisania z bramek i tablic do koszykówki. 

17. Uczniowie powinni być przeszkoleni przez prowadzącego zajęcia w zakresie 

umiejętności posługiwania się sprzętem sportowym oraz zasad bezpiecznego 

wykonywania ćwiczeń i uczestniczenia w grach i zabawach. 

18. Korzystanie z urządzeń i sprzętu sportowego dozwolone jest za zgodą nauczyciela. 

19. Rozstawianie sprzętu do ćwiczeń odbywa się wyłącznie pod kontrolą i na zlecenie 

nauczyciela. 

20. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie 

użyty może stwarzać zagrożenie (dysk, kula, młot, oszczep, tyczka, rękawice 

bokserskie itp.).  

21. Jeśli, ktokolwiek zauważy, że stan bloku sportowego i urządzeń sportowych nie 

odpowiada warunkom bezpieczeństwa, ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości 

głównemu specjaliście ds. administracyjno – gospodarczych celem ich 

niezwłocznego usunięcia. Jeżeli nie ma możliwości zgłoszenia nieprawidłowości 

głównemu specjaliście ds. administracyjno – gospodarczych, fakt ten należy zgłosić 

dowolnemu pracownikowi szkoły. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przez 

uczniów w pierwszej kolejności fakt ten należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia lub pełniącemu dyżur. 

22. Wszyscy użytkownicy bloku sportowego zobowiązani są do poszanowania urządzeń 

i sprzętu sportowego. W bloku sportowym należy zachować porządek i czystość,  

a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić w należytym porządku. 
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23. Za szkody wynikłe w bloku sportowym powstałe z umyślnej winy uczestników zajęć 

lub na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa odpowiadają uczestnicy (ich 

prawni opiekunowie) oraz prowadzący zajęcia. 

24. Każdy wypadek (zranienie, zwichniecie, itp.) powinien być niezwłocznie zgłoszony 

nauczycielowi, a następnie pracownikowi odpowiedzialnemu za ewidencję 

wypadków. 

25. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy. 

26. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb należy 

skorzystać z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

 

§ 8 

 

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują osoby prowadzące zajęcia 

sportowo-rekreacyjne. 

 


