
UCHWAŁA NR XV/122/2011 
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. A. Gadzińskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717 iN r 162, poz. 1568; z2004 r. Nr 102, poz. 1055 iN r 116, poz. 1203, z2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z2008 r. Nr 180, poz. 1111 iN r 223, poz. 1458, z2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 
134, poz. 777, Nr 21, poz. 113,Nr217, poz. 1281), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z:

1) sali gimnastycznej i szatni,

2) sprzętu sportowego.

Rozdział 2.
Przepisy ogólne

§ 2. Za wyrządzone szkody odpowiedzialna jest finansowo osoba, która szkodę spowodowała.

§ 3. Nie ponosi się odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie.

§ 4. Za osoby nieletnie korzystające z obiektów sportowych poza godzinami pracy szkoły odpowiadają rodzice 
lub opiekunowie.

§ 5. Osoby dorosłe korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.

§ 6. Zabrania się korzystania z obiektów wymienionych w uchwale przez osoby mające w tym zakresie 
przeciwskazania lekarskie lub zdrowotne.

Rozdział 3.
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i szatni

§ 7. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć 
rekreacyjno -sportowych, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych. Zajęcia odbywają się 
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.

§ 8. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora 
prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

§ 9. Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły, nauczyciele 
wychowania fizycznego, pracownicy administracyjni szkoły oraz inni prowadzący zajęcia.

§ 10. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel oraz osoby korzystające z sali są zobowiązane sprawdzić sprzęt 
sportowy, z którego będą korzystać, pod względem bezpieczeństwa.

§ 11. Osoby wchodzące na salę obowiązuje odpowiedni czysty ubiór sportowy, obuwie sportowe na miękkiej 
podeszwie.

§ 12. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubrania w należytym porządku. W czasie 
pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta.

§ 13. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela prowadzącego.
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§ 14. Każda grup korzystająca z sali jest odpowiedzialna za pozostawienie ładu i porządku oraz dbanie o sprzęt 
i urządzenia znajdujące się w sali. W przypadku udowodnionej, celowej dewastacji wyposażenia ponoszą oni 
materialną odpowiedzialność za dokonane zniszczenia.

§ 15. Przemieszczenie sprzętu i przygotowanie sali do ćwiczeń odbywa się zgodnie z zaleceniami 
prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.

§ 16. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 17.0  każdym uszkodzeniu sprzętu należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia. Sprzęt 
uszkodzony powinien być natychmiast wyłączony z użytkowania i -  jeśli to możliwe -  usunięty z sali 
gimnastycznej lub w inny skuteczny sposób zabezpieczony przed użyciem.

§ 18. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia uczniowie mają 
obowiązek niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§19. Dyrektor szkoły może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać korzystania 
z obiektów.

§ 20. Decyzje związane z funkcjonowaniem obiektu nie ujęte w regulaminie podejmuje Dyrektor szkoły.

§ 21. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektów 
sportowych, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach wykroczeń.

§ 22. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej szkoły 
oraz tablicy informacyjnej w szkole.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Zdzieszowicach

Monika Wąsik-Kudla
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