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Załącznik nr 1.4 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku 
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1. W skład obiektu sportowego wchodzą: 

1.1 mała sala gimnastyczna, 

1.2 duża sala gimnastyczna, 

1.3 szatnie, toalety i prysznice, 

1.4 magazynek ze sprzętem sportowym, 

1.5 pokój nauczycieli wychowania fizycznego, 

2. Zasady korzystania z obiektu sportowego: 

2.1 zajęcia w obiekcie sportowym odbywają się pod opieką nauczycieli wychowania 

fizycznego, innych nauczycieli lub instruktorów, trenerów i osób do tego 

uprawnionych; 

2.2 uczniowie, którzy mają zaplanowaną lekcję wychowania fizycznego przechodzą po 

dzwonku na przerwę na korytarz I p., gdzie pod opieką nauczyciela dyżurującego 

oczekują na wejście do obiektu sportowego; wejście na teren obiektu sportowego 

regulowane jest przez nauczycieli wychowania fizycznego, 

2.3 uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe (wiązane lub na 

rzepy), w dużej sali gimnastycznej obowiązuje osobne obuwie sportowe z jasną 

podeszwą; 

2.4 po przebraniu się uczniów przygotowujących się do zajęć wychowania fizycznego, 

szatnie są zamykane, szkołą nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione 

i pozostawione przez uczniów; 

2.5 obowiązuje zakaz wnoszenia do sali gimnastycznej telefonów komórkowych, 

wszelkich urządzeń elektronicznych, jedzenia i napojów; 

2.6 po zakończonych zajęciach wychowania fizycznego, po przebraniu się w szatniach, 

uczniowie udają się na piętro, na którym odbywają się następne lekcje zgodnie  

z planem; 

2.7 z łazienek należy korzystać wyłącznie w celu załatwienia swoich potrzeb 

fizjologicznych i spraw związanych z higieną, zakazuje się: 
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2.7.1 wrzucania do sanitariatów ubrań, jedzenia, środków higienicznych itp., 

2.7.2 wchodzenia na sanitariaty, parapety i ławki, 

2.7.3 otwierania okien bez zgody nauczyciela, wychylania się, wyrzucania 

przedmiotów i krzyczenia; 

2.8 w salach sportowych nauczyciel sprawuje opiekę przez cały czas trwania zajęć; 

2.9 zobowiązuje się korzystających ze sprzętów i przyborów sportowych do ich zwrotu 

na właściwe miejsce w magazynie sportowym; 

2.10 ze sprzętu sportowego należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem; 

2.11 korzystający z obiektu sportowego i szatni, są zobowiązani do szanowania sprzętu  

i urządzeń oraz do kulturalnego zachowania, pomieszczenia obiektów sportowych 

pozostawiamy czyste; 

2.12 w przypadku uszkodzenia sprzętu sportowego lub urządzeń znajdujących się  

w obiekcie sportowym  należy zgłosić zaistniały fakt do dyrektora szkoły; 

2.13 za celowe uszkodzenie lub zniszczenie mienia szkolnego przez ucznia 

odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie prawni; 

3. Imprezy sportowe lub inne uroczystości szkolne mogą się odbywać w obiekcie 

sportowym po powiadomieniu i za zgodą dyrektora szkoły. 

 

Regulamin wprowadzono na mocy Zarządzenia nr 3/2015-2016 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 24 w Gdańsku z dnia 27.10.2015 r. 

Zaktualizowano do nowej podstawy prawnej. 

 

  

 

 

     

  


