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REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ  

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 79  

„KONWALIOWY ZAKĄTEK”  W BIAŁYMSTOKU 

UL. KONWALIOWA 8 

15-674 BIAŁYSTOK 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1604), 

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 
1327), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze 
zm.), 

4. Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z pn. zm. (Dz. U. z 2019r., poz. 2215 
ze zm.), 

5. Statut Przedszkola Samorządowego nr 79 „Konwaliowy Zakątek” w Białymstoku. 



I. Zasady ogólne 

 
1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona do realizacji zabaw i zajęć ruchowych, zajęć 

dodatkowych oraz imprez sportowo-okolicznościowych.  

2. Korzystanie z sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela 

lub osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć dodatkowych /taniec, zajęcia 

sportowe, itp./ 

3. Prowadzący zajęcia odpowiadają bezpośrednio za bezpieczeństwo 

wychowanków i wykonywanie ćwiczeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.  

4. Po zakończeniu zajęć dodatkowych, dzieci z sali gimnastycznej muszą być 

odprowadzone przez osobę prowadzącą zajęcia do przynależnych im sal 

przedszkolnych lub szatni. 

5. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno 

odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z 

zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i 

urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać dyrektorowi placówki.  

6. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane 

tylko zgodnie z ich przeznaczeniem i w obecności osoby dorosłej.  

7. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po 

zakończonych zajęciach na wyznaczonym miejscu.  

8. Dzieci przebywające w sali gimnastycznej zobowiązane są przestrzegać poleceń 

nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć 

oraz po ich zakończeniu.  

9. Utrzymanie czystości sali gimnastycznej, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych 

pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.  

10. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za 

bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel/instruktor 

zajęć dodatkowych.  

11. Każdy wypadek nauczyciele zgłaszają dyrektorowi placówki.  

12. Sprzęt i urządzenia w sali gimnastycznej są dobrem społecznym. Poszanowanie  

i troska o ich stan jest obowiązkiem wszystkich z nich korzystający. 

 

 

II. Postanowienia końcowe 



 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych 

opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a 

przebywające na terenie placu zabaw. 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej 

przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich 

zainteresowanych. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora 

przedszkola. 

 


