REGULAMIN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W POBIEROWIE
1. Zajęcia z wychowania fizycznego uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Pobierowie mogą odbywać się na sali gimnastycznej oraz na obiektach sportowych
i rekreacyjnych znajdujących się na terenie miejscowości Pobierowo.
2. Na wszelkie zajęcia odbywające się poza terenem szkoły uczniowie wychodzą
i przebywają pod opieką nauczyciela.
3. W czasie lekcji należy przestrzegać regulaminów obiektów, na których zajęcia się
odbywają.
4. W czasie lekcji wolno korzystać z obiektów, przyborów i przyrządów sportowych
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.
5. Uczniowie przebierają się w czasie przerwy korzystając z wyznaczonych szatni
zgodnie z grafikiem na dany rok szkolny.
6. Na czas trwania lekcji szatnie zamknięte są na klucz, który posiada nauczyciel.
7. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
8. Podczas trwania lekcji uczniowie nie mogą przebywać w szatni.
9. Na zajęcia uczeń ma obowiązek przebrać się w strój sportowy oraz zmienne obuwie
sportowe.
10. Uczeń powinien dbać o swoje zdrowie, przestrzegać zasad higieny osobistej
i estetyki ubioru.
11. W trakcie trwania zajęć uczeń powinien usunąć wszelką biżuterię, ozdoby , zegarek,
które mogą stanowić niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała ćwiczącego lub
współćwiczących. Długie włosy powinny być upięte.
12. Na lekcji wychowania fizycznego zabrania się spożywania posiłków, napojów, żucia
gumy.
13. Zabrania się samowolnego opuszczania miejsca ćwiczeń bez zgody prowadzącego
zajęcia.
14. Uczniowie niećwiczący podczas zajęć mają obowiązek przebywać w miejscu
wyznaczonym przez nauczyciela. Niezastosowanie się do tego będzie traktowane jako
ucieczka (nieobecność na lekcji). Wyjątek stanowią uczniowie zwolnieni z zajęć
wychowania fizycznego decyzją dyrektora (zgodnie z procedurą zwolnienia z zajęć
wychowania fizycznego).
15. Zaistniały wypadek oraz różnego rodzaju urazy powstałe podczas lekcji należy
natychmiast zgłosić nauczycielowi. Nauczyciel o wypadku informuje dyrektora lub
wicedyrektora.
16. Należy zapobiegać niszczeniu urządzeń i sprzętu sportowego, a zauważone usterki
należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
17. Za celowe zniszczenie oraz zgubienie sprzętu odpowiada uczeń.
18. Po skończonej lekcji miejsce ćwiczeń, szatnie, urządzenia lub sprzęt sportowy należy
pozostawić w należytym porządku.
19. W czasie zajęć uczniowie powinni bezwzględnie przestrzegać regulaminów i poleceń
nauczyciela. Uczniowie naruszający lub lekceważący regulaminy i polecenia
nauczyciela mogą być ukarani zgodnie ze Statutem Szkoły.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2021 r.

