
Zarządzenie Dyrektora

Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach

Nr 4.2014

z dnia 14.04.2014

W  sprawie:  wprowadzenia  Regulaminu  korzystania  z  obiektu  sportowo  –  rewalidacyjnego  w
Zespole Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach.

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach, Ustawy o
Systemie Oświaty z dnia  7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

§1

W miejsce dotychczas obowiązującego Regulaminu Sali Gimnastycznej wprowadza się nowy
Regulamin Korzystania  z Obiektu Sportowo – Rewalidacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych im. W.
Sherborne w Czerwionce – Leszczynach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Nauczyciele
prowadzący  zajęcia  wychowania  fizycznego,  gimnastyki  korekcyjnej,  terapii  ruchowej  oraz
prowadzący zajęcia w Sali doświadczania świata  i Sali zabaw są zobowiązani zapoznać  uczniów z
nowym regulaminem do 15 maja 2014 roku.  Fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym lub
odpowiednim dzienniku zajęć.

Poczynając  od  roku  szkolnego  2014/15  nauczyciele  wychowania  fizycznego,  gimnastyki
korekcyjnej, terapii ruchowej oraz prowadzący zajęcia w Sali doświadczania świata i Sali zabaw  w ZSS
w Czerwionce – Leszczynach są zobowiązani do zapoznania uczniów z odpowiednimi regulaminami
na  każdych  pierwszych  zajęciach  w  danym  roku  szkolnym.  Fakt  zapoznania  z  regulaminem,
procedurami  oraz  zasadami  BHP  obowiązującymi  na  lekcjach  należy  zapisać  jako  temat  zajęć  w
dzienniku lekcyjnym zielonym długopisem. Przed każdymi zajęciami nauczyciele są zobowiązani do
przekazania uczniom zasad BHP odpowiednio do danego tematu.

§2

Nauczyciele  mogą  na  swoich  zajęciach  wykorzystywać  przyrządy  znajdujące  się  w  Sali
gimnastyki korekcyjnej pod warunkiem, że są one sprawne i mają aktualny atest. Za dopuszczenie
uczniów do ćwiczeń na uszkodzonych lub bez atestu przyrządach odpowiada nauczyciel.  W razie
uszkodzenia  sprzętu  nauczyciel  jest  zobowiązany  ten  fakt  zgłosić  zatrudnionemu  w  szkole



konserwatorowi,  a  uszkodzone urządzenie odpowiednio oznaczyć tak aby inne osoby z niego nie
korzystały do czasu naprawy.

§3

Nadzór  nad  sprzętem  znajdującym  się  w  Sali  gimnastyki  korekcyjnej  powierza  się  Panu
Grzegorzowi  Gajosowi,  który  jest  zobowiązany  do  nadzorowania  znajdujących  się  tam  urządzeń
poprzez oznakowanie tych, które są uszkodzone lub nie mają aktualnego atestu. W przypadku braku
aktualnego  atestu  Pan  Grzegorz  Gajos  zobowiązany  jest  do  sprawdzenia  możliwości  uzyskania
takiego atestu, a następnie poinformowania dyrektora szkoły o swoich ustaleniach.

§4

Zobowiązuje  się  nauczycieli  po  każdych  zajęciach  do  sprawdzania  stanu  pomieszczeń  z
których korzystali  uczniowie. Dotyczy to również szatni, umywali oraz toalet.  W razie zauważenia
szkód poczynionych przez uczniów należy sporządzić niezwłocznie notatkę z opisem zaistniałej szkody
oraz wskazaniem osób, które mogły się do niej przyczynić. 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


