
REGULAMIN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO                                  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZUBINIE 

1.   Uczniowie po dzwonku  zbierają się w wyznaczonym miejscu  i przechodzą   pod opieką 

nauczyciela do szatni wf; 

2.    Każda klasa jest poinformowana przez swego nauczyciela, jaki ma numer szatni , z której będzie 
korzystać; 

3.    Na zajęcia uczeń ma obowiązek przebrać się w odpowiedni strój sportowy (zgodnie                      

z PZO).  Swoje rzeczy pozostawić w należytym porządku; 

4.   Jeżeli uczniowie zaraz po wejściu do szatni zauważą jakieś zniszczenia, mają obowiązek 
natychmiast poinformować o tym fakcie nauczyciela. Niezgłoszenie zniszczenia – usterki będzie 

uznane za zniszczenie przez daną grupę, znajdującą się aktualnie w szatni; 

5.   Nauczyciel wyznacza stałych dyżurnych (nazwiska tych uczniów zapisane są w dzienniku,                         

w rubryce notatki), którzy zgłaszają gotowość grupy do zajęć, zamykają szatnie, a klucz oddają 

nauczycielowi przed i po lekcji.  

6.  Uczniowie wychodzą z szatni jeden za drugim na zbiórkę, na której nauczyciel  sprawdza 

przygotowanie do lekcji i informuje, w której części hali będą w danym dniu mieli zajęcia; 

7.  Za przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, dyrektor szkoły                   
i prowadzący zajęcie nie ponoszą odpowiedzialności; 

8.  Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz niećwiczący przebywają                        

w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania 

lekcji pozostają do jego dyspozycji; 

9.   Wejście grupy na halę odbywa się tylko za zgodą nauczyciela; 

10.   Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest tylko za zgodą i pod  opieką 
prowadzącego zajęcia. Nauczyciel wyznacza dyżurnych do pomocy w przygotowaniu sprzętu 

sportowego na lekcję i odniesieniu ich  po zakończeniu zajęć. 

11.  Po zakończeniu lekcji uczniowie za zgodą nauczyciela udają się do szatni; 

12.  Uczeń stara się  aktywnie uczestniczyć w lekcji, dbać o swoje zdrowie, przestrzegać zasad higieny 
osobistej i estetyki ubioru, unikać brawury, przemocy, brutalności. 

13.  Samowolne opuszczania miejsca ćwiczeń bez zgody prowadzącego zajęcia będzie traktowane jako 

ucieczka. 

14.  Po zakończeniu lekcji uczniowie za zgodą nauczyciela udają się do szatni; 

15. Drogi uczniu, na terenie hali sportowej nie możesz: używać sprzętu sportowego niezgodnie z jego 
przeznaczeniem; biegać po korytarzu, schodach itp. oraz stwarzać zagrożenia narażające siebie                      

i innych na utratę zdrowia lub kalectwa; wchodzić z jedzeniem, żuć gumę; pluć, samowolnie 

wchodzić na trybuny; wieszać się na obręczach i konstrukcjach do gier zespołowych i bramkach; 

wchodzić na drabinki bez polecenia prowadzącego zajęcia; wykonywać ćwiczenia w innym ubiorze 

niż sportowy, wchodzić na halę w obuwiu nieprzystosowanym do korzystania z sali gimnastycznej, 

samowolnego wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń czy korzystania z urządzeń gimnastycznych 

(kozioł, skrzynia, itp.), wchodzenia podczas przerw; 

16. Wszelkie urazy, złe samopoczucie itp. należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi lub pielęgniarce; 

17.Wszyscy uczniowie starają się  bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp, p. pożarowych 

regulaminu i poleceń nauczyciela;  

18.  Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej oraz szatnie pomieszczenia sanitarne  
ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody w wysokości 100% wartości 

wyposażenia; 

19. Uczniowie naruszający lub lekceważący REGULAMIN mogą być ukarani zgodnie ze Statutem 

Szkoły; 

20.  Za stan urządzeń hali odpowiada prowadzący zajęcia (sprawdza ich stan przed i po zajęciach).                                                              

21.  Na wszelkie zajęcia odbywające się poza terenem szkoły (np. lekcje na sali w malej 1) uczniowie 

wychodzą pod opieką nauczyciela ze szkoły.  Po zakończeniu zajęć  wracają z nauczycielem do 

szkoły. Każde wyjście odnotowane jest w zeszycie wyjść. Szatnie wf na czas wyjść ze szkoły zostają 

zamknięte. Klucz pozostaje w portierni hali. 

22.  Podczas lekcji wf panuje zawsze sportowa i koleżeńska atmosfera!   


