REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SIŁowNI SZKOLNEJ
1.

Zurządzeń siłowni szko!nej korzystać mogą wyłącznie osoby, które nie mają przeciwwskazań
do uprawiania sportów siłowych.
L. Nauczyciel prowadzący zajęcia odpowiedzialny jest za stan urządzeń i sprzętu oraz ich
przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących.
2. Uczniowie, którzy mają zaplanowane zajęcia w siłowni szkolnej oczekują na nauczyciela w
budynku głównym, na korytarzu przed siłownią.
3. Uczniowie, którzy mają zaplanowane zajęcia w siłowni korzystają z szatni znajdującej się na
parterze.
Nauczyciel przed rozpoczęciem lekcji otwiera uczniom szatnię i dokonuje oceny stanu
technicznego pomieszczenia przed i po zaięciach.
5. Każdy uczeń, który zgłasza nauczycieIowi przed rozpoczęciem zajęć chęć skorzystania z
prysznica, powinien posiadać własny ręcznik.
6. Nauczyciel nadzoruje korzystanie z szatni przez uczniów i ma prawo do kontroli zachowania
osób w niei przebywających.
7. Uczniów ćwiczących obowiązują: strój i obuwie sportowe, a uczniów niećwiczących zmiana
obuwia.
8. Uczniom zabrania się wchodzenia i przebywania w siłowni w okryciach wierzchnich oraz butach
innych niż sportowe.
9. Uczniowie w siłowni mogą przebywać tylko w obecności nauczyciela.
10. Uczniom podczas trwania lekcji nie wolno opuszczać sali bez zgody nauczycieIa.
11. Uczniowie mogą korzystać ze sprawnego i nieuszkodzonego sprzętu i urządzeń sportowych
tylko za zgodą nauczyciela'
12. Uczeń jest odpowiedzialny za stan techniczny powierzonego mu sprzętu:
o przed przystąpieniem do ćwiczeń dokonuje oceny stanu technicznego stanowiska
ćwiczebnego
. o zauważonych uszkodzeniach bezzwłocznie informuje nauczyciela prowadzącego zajęcia
o brak przekazania takiei informacji przed przystąpieniem do ćwiczeń może wskazywać na
udział w uszkodzeniu sprzętu
13. W razie urazu niezwłocznie powiadamia się o tym zdarzeniu nauczycieIa prowadzącego zajęcia.
14. Uczniowie po zakończonych ćwiczeniach zobowiązani są do pozostawienia siłowni w ładzie i
porządku.
15. Uczniowie przyczyniający się do niszczenia sali, sprzętu sportowego oraz mienia znajdującego
się w szatni, ponoszą pełną odpowiedzialnośćmaterialnązawyrządzone szkody. W przypadku
braku moż!iwościwskazania sprawcy potencja!nych zniszczeń dokonanych W szatni,
odpowiedzialnośćmaterialną zawyrządzone szkody ponosi cała grupa.
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