
REGULAMIN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA 

FIZYCZNEGO 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie 

 

Regulamin obejmuje: 

1. Regulamin obiektów sportowych (sale gimnastyczne, boiska 

wielofunkcyjne, siłownia) 

2. Zasady uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego 

3. Zasady korzystania z szatni 

4. Zasady korzystania ze sprzętu sportowego zgromadzonego w 

magazynku sportowym 

5. Zasady zgłaszania urazów i wypadków 

Regulamin obiektów sportowych (sal gimnastycznych, boisk 

wielofunkcyjnych, siłowni) 

Obiekty sportowe są miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć sportowych pozaszkolnych, rozgrywek sportowych i zajęć rekreacyjno - 

sportowych  w godzinach ustalonych w harmonogramie na dany rok szkolny. W obiektach 

sportowych mogą się odbywać również inne ważne zajęcia szkolne. 

 Przebywanie na terenie obiektów sportowych zespołów/ grup ćwiczących dozwolone 

jest tylko w obecności nauczyciela wychowania fizycznego 

 Zajęcia sportowe odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, trenerów i 

instruktorów. 

 Nauczyciel przystępujący do prowadzenia zajęć powinien wejść do pomieszczenia 

pierwszy po to, by sprawdzić czy obiekt, a także sprzęt nie zagrażają bezpieczeństwu 

uczestników zajęć (codziennej kontroli musi podlegać stan drabinek , bramek do gry 

oraz konstrukcji przytrzymujących tablice z koszem). 

 Wszystkie zajęcia odbywają się w sposób zorganizowany.  

 Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiedzialny jest  nauczyciel 

prowadzący zajęcia zgodnie z przydziałem obowiązków. 

 Uczniowie muszą być przeszkoleni w zakresie umiejętności bezpiecznego 

posługiwania się sprzętem sportowym.  

 Za porządek, stan pomieszczeń, boisk, sprzętu i urządzeń używanych do ćwiczeń 

odpowiada nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia oraz osoby korzystające z 

sali zgodnie z zawartą umową. 

 Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój sportowy. 

 Nauczyciele, sędziowie i personel techniczny zawodów wchodzą na sale 

gimnastyczne, boiska i siłownię w obuwiu sportowym z jasną podeszwą.  

 Na salę gimnastyczną nie wolno wnosić jedzenia i picia. 



 Uczniów, personel pedagogiczny oraz osoby i organizacje pozaszkolne wynajmujące 

salę gimnastyczną oraz inne pomieszczenia, w tym szatnie obowiązuje zachowanie 

zgodne z niniejszym regulaminem. 

 Grupy pozaszkolne mogą korzystać z sali  i innych obiektów po uprzednim zawarciu 

pisemnej umowy ze szkołą.  

 Grupy pozaszkolne nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do 

korzystania z sali gimnastycznej ze skutkiem natychmiastowym. 

 Nadzór nad uczniami przebywającymi podczas przerw na korytarzu, w szatniach 

lub boisku sprawuje nauczyciel dyżurujący - zgodnie z harmonogramem 

dyżurów  

 

Zasady uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego 

 Dostarczone przez uczniów opinie, zwolnienia czy zaświadczenia o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia uczniów w zajęciach wychowania fizycznego 

nauczyciel niezwłocznie dostarcza do sekretariatu szkoły, na podstawie których w 

myśl § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 

r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 

(Dz. U. Nr 83 z dnia 11 maja 2007r. z późn. zm.) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z 

zajęć wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  
 Uczniowie niećwiczący podczas zajęć mają obowiązek przebywać w miejscu 

zajęć. Wyjątek stanowią uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego decyzją 

dyrektora, gdy zajęcia wf realizowane są na pierwszej bądź ostatniej godzinie 

lekcyjnej. Z decyzjami zapoznawani są nauczyciele wychowania fizycznego i 

wychowawcy. 

 Uczniowie niećwiczący na danych zajęciach biorą czynny udział w lekcji wychowania 

fizycznego pomagając w organizacji i przeprowadzeniu lekcji. 

 Uczniowie niećwiczący na danych zajęciach pozyskują wiadomości z zakresu 

realizowanej tematyki i mogą być sprawdzani z wiedzy w formie zapytania. 

 Należy punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia. 

 Wartościowe przedmioty i pieniądze uczniowie przechowują podczas zajęć na własną 

odpowiedzialność (mogą złożyć do depozytu u nauczyciela wychowania fizycznego 

lub osoby niećwiczącej) 

 W czasie przebywania młodzieży w sali gimnastycznej, siłowni czy na boisku podczas 

zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego, zajęć pozaszkolnych, rozgrywek 

sportowych i innych zajęć rekreacyjno – sportowych szatnia musi być zamknięta a 

klucz od szatni posiada nauczyciel prowadzący zajęcia.  

 

Zasady korzystania z szatni  

Podstawowym warunkiem zdrowotnym wszystkich ćwiczeń fizycznych jest jak najdalej 

posunięta higiena pomieszczeń i miejsc, w których ćwiczenia się odbywają. Dlatego 



ćwiczenie w ubraniach i przebieranie się w sali gimnastycznej jest wzbronione, do tego służą 

szatnie. 

 Uczniowie korzystają z wyznaczonych szatni zgodnie z grafikiem na dany rok szkolny 

 Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności 

 Przebierający się układa swoje ubranie w należytym porządku wykorzystując 

wyposażenie szatni 

 Za ład i porządek w szatni odpowiada nauczyciel mający zajęcia w danej klasie 

Każdorazowo sprawdzając przed zajęciami i po zajęciach stan szatni 

 Podczas trwania lekcji uczniowie nie mogą przebywać w szatni 

 

Zasady korzystania ze sprzętu sportowego zgromadzonego w magazynku 

sportowym 

Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nim w czasie 

zajęć sprawuje nauczyciel nadzorujący zespół ćwiczących. Sprzęt do ćwiczeń należy 

rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy 

natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia. Prowadzący zajęcia o uszkodzeniach sprzętu 

informuje kierownika gospodarczego lub dyrektora szkoły. Grupy korzystające z sali 

zobowiązane są do staranności przy używaniu sprzętu sportowego i złożenia go na 

wyznaczone miejsce.  

Sprzęt sportowy zgromadzony w magazynku jest własnością szkoły. Odpowiada za niego  

dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Za ład i porządek w magazynku 

sportowym odpowiadają nauczyciele mający aktualnie zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub 

rekreacyjno – sportowe. Za porządek  po zajęciach lekcyjnych odpowiadają nauczyciele, 

którzy danego dnia kończyli zajęcia jako ostatni. Sprzęt sportowy z magazynku i do 

magazynku sportowego składają uczniowie pod nadzorem i w obecności nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

Zasady zgłaszania urazów i wypadków 

 Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel o wypadku 

informuje dyrektora lub dyżurującego wicedyrektora. 

 Po stwierdzeniu przez nauczyciela wypadku należy zasięgnąć pomocy doraźnej u 

pielęgniarki szkolnej. 

 Na sygnał kończący zajęcia ćwiczący winni natychmiast opuścić salę. 

 

UWAGA: 

 Na terenie obiektów nie wolno palić papierosów (e-papierosów), spożywać alkoholu i 

innych używek. Za kontrolę tego stanu odpowiedzialni są nauczyciele wychowania 

fizycznego. 



 Na terenie obiektów, w czasie trwania zajęć lekcyjnych mogą przebywać wyłącznie 

uczniowie klas, z którymi w danym momencie nauczyciele prowadzą zajęcia. 

 Utrzymanie higieny obiektów i bezpieczeństwa ćwiczących wymaga od wszystkich 

użytkowników  stosowania się do zasad powyższego regulaminu.  

 Skargi i wnioski należy zgłaszać do nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika 

gospodarczego lub dyrektora szkoły.  

 Za szkody powstałe na obiektach sportowych  materialnie odpowiada osoba, która je 

spowoduje.  

 

Za realizacje postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialni są: Dyrekcja Szkoły, 

nauczyciele wychowania fizycznego oraz wszyscy użytkownicy. 

 

Regulamin  wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora ZSP nr 05.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w 

sprawie wprowadzenie regulaminu zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Bytowie. 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Aneta Domeracka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


