Zarządzenie Nr 21/2010
Wójta Gminy Rusiec
z dnia 14 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej i obiektów sportowych
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ruścu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 , poz.1591, z 2002r. Nr 23 , poz. 220, Nr 62 , poz.558, Nr 113 , poz.984, Nr 153 ,
poz.1271 , Nr 214 , poz.1806 , z 2003r. Nr 80 , poz. 717, Nr 162 , poz.1568, z 2004r. Nr 102 , poz.
1055, Nr 116 , poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, z 2006r Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337,
z 2007r Nr 48 poz. 327 i Nr 138 poz. 974) zarządzam co następuje:
§1
Zatwierdzam Regulamin korzystania z Sali Gimnastycznej i obiektów sportowych przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Wójt Gminy

Załącznik
do Zarządzenia Nr 21/2010
z dnia 14.05.2010 r.
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i obiektów sportowych
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu
Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych
( Dz.U. Nr 65 póz. 331 z póź.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji
ruchowej. (Dz. U. z dnia 20 września 2001 r. Nr 101 poz.1095)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.(Dz. U. z
dnia 22 stycznia 2003 r. Nr 6 poz. 69)
4. Zarządzenie Nr …. Wójta Gminy Rusiec

§1.
1. Sala gimnastyczna i boiska sportowe przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ruścu
zwane dalej „obiektem” – służą następującym celom:
a) realizacji obowiązujących programów wychowania fizycznego, zajęć sportoworekreacyjnych przez uczniów szkół z terenu gminy,
b) usportowienia osób w ramach ćwiczeń grupowych,
c) organizacji turniejów sportowych o charakterze gminnym i ponad gminnym,
d) organizacji uroczystości i imprez kulturalnych.
2. Sala sportowa i boiska są dostępne od poniedziałku do piątku w godz. od 8°° do 20°°
3. W dni powszednie w godzinach od 8°° do 17°°, obiekty udostępniane są przede wszystkim
na realizację zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego, dzieci i młodzieży
uczącej się w szkołach na terenie gminy Rusiec.
4. Za pisemną zgodą Dyrektora ZS-P imprezy sportowe i kulturalne mogą odbywać się
w soboty.
§2.
1. Z sali gimnastycznej i boisk sportowych korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum Publicznego w Ruścu.
2. W czasie pozalekcyjnym, tj. między godziną 17 00 a 19 00 w przypadku sali gimnastycznej oraz
między 15 00 a 20 00, za pisemną zgodą Dyrektora Zespołu, i po uzgodnieniu z nim wolnego
terminu, z sali lub boisk sportowych może korzystać młodzież pozaszkolna pod nadzorem trenera
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oraz zorganizowane grupy sportowe pod nadzorem opiekuna natomiast kibice wyłącznie podczas
organizowanych imprez sportowych z udziałem publiczności.
3. Zasady korzystania z sali oraz boisk sportowych przez klub sportowy określa pisemna umowa
sporządzona między Dyrektorem Z S-P, a Prezesem klubu sportowego. Zorganizowane grupy
sportowe korzystają z obiektów na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy
Dyrektorem Z S-P, a osobą odpowiedzialną za grupę.
4. Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego opiekun ma obowiązek wykluczenia
z uczestnictwa zajęć, o których mowa w ust. l, osoby które łamią postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz ogólnie przyjęte zasady zachowania się na terenie szkoły.
§3.
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego i innych zajęciach
rekreacyjno - sportowych organizowanych na sali jest posiadanie stroju sportowego
oraz obuwia sportowego.
2. Za strój sportowy uważa się krótkie spodenki i koszulkę gimnastyczną lub dres
sportowy, a za obuwie sportowe buty halowe (tzw. „halówki"), nie powodujące rys
i zabarwień nawierzchni.
§4.
1. Za stan sprzętu gimnastycznego i urządzeń znajdujących się na sali gimnastycznej oraz na
boiskach sportowych a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest
nauczyciel wychowania fizycznego lub inny nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Obowiązkiem nauczyciela rozpoczynającego i kończącego zajęcia jest sprawdzenie stanu
technicznego pomieszczeń, urządzeń i sprzętu oraz nie dopuszczenie do ich rozpoczęcia
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek zagrażających bezpieczeństwu lub życiu
podopiecznych .
3. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać Dyrektorowi Z S-P przed rozpoczęciem zajęć.
4. Za wszelkie uszkodzenia dokonane w czasie zajęć ponosi odpowiedzialność nauczyciel
prowadzący te zajęcia lub osoba odpowiedzialna za ćwiczącą grupę.
5. Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej lub boiskach sportowych przez ucznia
lub innego niepełnoletniego uczestnika zajęć pozalekcyjnych ponoszą finansową
odpowiedzialność jego rodzice lub prawni opiekunowie.
6. Pełnoletni uczestnicy zajęć pozalekcyjnych ponoszą osobistą odpowiedzialność za wyrządzone
przez siebie szkody materialne na sali gimnastycznej.
§5.
1. Na sali gimnastycznej oraz na boiskach sportowych mogą przebywać uczniowie i inni
uczestnicy zajęć tylko w obecności nauczyciela, lub opiekuna grupy.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo tych
pełnoletnich uczestników zajęć, którzy samowolnie, bez zgody nauczyciela prowadzącego lub
zgody dyrektora Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Ruścu podejmują działania mogące
stanowić zagrożenie dla ich zdrowia lub życia.
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów,
którzy samowolnie znajdą się na terenie boisk sportowych lub Sali gimnastycznej po godzinach
lekcyjnych.
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4. Za bezpieczeństwo pełnoletnich i niepełnoletnich uczestników zajęć nie będących uczniami
ZS-P w Ruścu odpowiada opiekun grupy (trener), natomiast za bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży korzystającej z obiektu bez pisemnej zgody dyrektora placówki lub innych grup
odpowiada jego rodzic lub prawny opiekun.
§6.
1. Wszyscy korzystający z sali są odpowiedzialni za utrzymanie ładu i porządku w Sali
gimnastycznej, pomieszczeniach sąsiadujących z nią oraz na boiskach.
2. Odzież i obuwie należy przechowywać wyłącznie z wyznaczonych do tego miejscach
tj. w szatniach, i tam też się przebierać- nie na obiekcie .
3. Kategorycznie zabrania się wchodzenia na podłogę sali gimnastycznej w innym obuwiu aniżeli
określonym w § 3 ust.2.
4. Zabrania się wnoszenia na teren obiektów niebezpiecznych przedmiotów: puszek, butelek,
napojów alkoholowych, środków odurzających czy substancji psychotropowych.
5. Ponadto zakazuje się :
a) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie
b) wszelkiego rodzaju środków odurzających,
c) wchodzenia na obszary, które są poza obiektem Sali lub boisk,
d) rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
e) rozniecania ognia,
f) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu,
g) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu,
h) zaśmiecania obiektu i terenu przyległego,
i) wprowadzania zwierząt.
§7.

1. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do:
a) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
b) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,
c) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż,
d) niezwłocznego opuszczenia sali sportowej po zakończeniu zajęć.
2. Nauczyciele, trenerzy czy instruktorzy upoważnieni są, do kontrolowania czystości obuwia
sportowego uczestników zajęć.
3. Grupy zorganizowane lub osoby indywidualne wchodzące do obiektu z zamiarem ćwiczeń,
winne zgłosić się do Dyrekora ZS-P i wskazać osobę prowadzącą zajęcia oraz liczbę osób
uczestniczących w zajęciach co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.
4. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest powiadomić opiekuna obiektu, o każdym zaistniałym
nieszczęśliwym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
5. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących
zagrożeniach, należy natychmiast powiadomić opiekuna obiektu.
6. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu oraz wyposażenia,
grożącego wypadkowi.
§8
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1. Za bezpieczeństwo osób ćwiczących odpowiada nauczyciel, trener, instruktor lub opiekun
grupy. Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń,
obiektu pod względem bezpieczeństwa osoby indywidualnej, wchodzącej na własne ryzyko.
2. Za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas imprez sportowych z udziałem
publiczności odpowiada organizator.
3. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne winne być utrzymane w stanie wolnym.
§9
1. Klucz do pomieszczeń sali gimnastycznej jest przechowywany w gabinecie Dyrektora Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego lub sekretariacie tejże szkoły .
2. Za zamknięcie poszczególnych pomieszczeń sali, wyłączenia zbędnego oświetlenia i wentylacji
oraz umieszczenie kluczy w wyznaczonym miejscu odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,
a w pozostałych przypadkach osoba wyznaczona przez Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego .
§10
1. Przed opuszczeniem sali gimnastycznej osoby wymienione w § 8 ust. 2 zobowiązane są
do :
a) wyłączenia zbędnego oświetlenia, wentylacji,
b) zdania sali i używanych pomieszczeń dodatkowych po odbytych zajęciach osobie
administrującej salą lub osobie przez nią wyznaczonej.
§11
Szkoła nie odpowiada za pozostawione na sali gimnastycznej przedmioty.
§12
Szkoła nie odpowiada za wszelkie uszczerbki na zdrowiu lub życiu osób korzystających
z obiektów bez pisemnej zgody dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu lub
użytkowaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

§13
W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Administrator,
którym jest Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ruścu.
§14
Dyrektor zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, w przypadku organizowania na obiekcie
turniejów i innych imprez.
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