Regulamin sali gimnastycznej
w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 Im. H. Ch. Andersena
w Radomiu
1. Przebywanie w sali gimnastycznej i korzystanie z urządzeń sportowych
dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie przemieszczają się pod opieką
nauczyciela.
3. Przy wejściu do sali gimnastycznej obowiązuje zasada dystansu społecznego.
4. Osoby postronne nie mogą przebywać w okolicach szatni oraz miejscach
wyznaczonych do ćwiczeń.
5. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem.
6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają
ćwiczenia

i gry kontaktowe.

7. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na
otwartej przestrzeni. Jeśli będą odbywać się w sali gimnastycznej to należy
wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć
8. Osoby ćwiczące na czas lekcji wychowania fizycznego są zobowiązane do
zdjęcia przedmiotów mogących stanowić przyczynę skaleczenia lub innego
uszkodzenia ciała (kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne).
9. Uczniów obowiązuje ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub spodnie dresowe,
obuwie sportowe.
10. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni nauczyciel prowadzący zajęcia
nie ponosi odpowiedzialności.
11. Przybory, sprzęt sportowy używany podczas zajęć oraz podłoga powinny
zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć,
a w razie potrzeby częściej. Nauczyciele wychowania fizycznego dezynfekują
i wietrzą podczas przerw szatnie.
12. 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.
13. Nauczyciel jest zobowiązany do przeszkolenia uczniów za każdym razem
kiedy używany jest nowy sprzęt.

14. Uczeń odbywający zajęcia może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą
i zgodą prowadzącego zajęcia.
15. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący
zajęcia.
16. Nauczyciel zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi, swoim
doświadczeniem i wiedzą pedagogiczną dostosowuje ćwiczenia do możliwości
ćwiczących oraz obowiązkowo wyłącza z zajęć uczniów, którzy zgłosili
dolegliwości zdrowotne.
17. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący sprawdza stan nawierzchni
i urządzeń sportowych. Wadliwy sprzęt jest usuwany z sali lub zabezpieczony
w sposób uniemożliwiający jego użycie. Niedopuszczalne jest prowadzenie
zajęć, jeśli nie jest zapewnione bezpieczeństwo uczniów.
18. Każdy

wypadek,

kontuzję,

skaleczenie

należy

natychmiast

zgłosić

należy

natychmiast

zgłosić

prowadzącemu zajęcia.
19. Każde

uszkodzenie

sprzętu

sportowego

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
20. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym
porządku.
21. Osoby przebywające w sali są zobowiązane do przestrzegania niniejszego
regulaminu, a także poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania
fizycznego.
22. Jeżeli nauczyciel wychowania fizycznego

zaobserwuje u ucznia objawy

mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności
gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
i niezwłocznie powiadomić dyrektora i rodziców/opiekunów o konieczności
odebrania ucznia ze szkoły .

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

