A testnevelés tantárgyat kiszolgáló öltözőkre és tornateremre vonatkozó szabályok

1. A tanulóknak aláírásukkal igazolniuk kell, hogy a tűz- és baleset-megelőzési és a használati
rendre vonatkozó előírásokat a szaktanárok ismertették velük, és azokat magukra nézve
kötelezőnek tekintik.
2. A jegyzőkönyvet a szaktanárok kötelesek elkészíteni.
3. A tornaterem öltözőiben a gyerekek osztályonként elkülönülve, az öltözőpadokat és azok
akasztóit használva öltöznek át. Átöltözés után fegyelmezetten, az öltözőpadokon ülve várják
a tanár jelzését. Az öltözőn belüli zuhanyzót és mellékhelyiségeket csak rendeltetésszerűen
lehet használni.
Az öltöző állagában és berendezési tárgyaiban okozott károkat jelenteni kell a
szaktanároknak. Ha a károk okozója beazonosítható, akkor anyagi felelősséggel tartozik az
okozott károkért.
Az öltözőkben étkezni, szaladgálni, padokra felmászni szigorúan tilos.
Az öltözőkben hagyott értékekért (telefon, készpénz stb.) az intézmény anyagi felelősséget
nem vállal.
Az öltözőt a tanulók csak a tanórát tartó szaktanár utasítására hagyhatják el.
4. Az előírt testnevelés felszerelés a gyerekek balesetvédelmét és higiéniáját szolgálja a tanítási
órákon ezért kötelező:
Fiúk: tornacipő, tornanadrág, fehér póló, fehér zokni
Lányok: tornacipő, tornanadrág, fehér póló, fehér zokni- a lány tanulók a tornanadrág helyett
testnadrágot, kerékpáros nadrágot, melegítő alsót is viselhetnek.
A hiányos öltözékű tanuló a szaktanár mérlegelése alapján kizárható az órai munkából és
értékelhető a teljesítménye.
Tiltott öltözékek és kiegészítők: nyaklánc, gyűrű, karkötő, fülbevaló, egyéb testékszerek.
5. A tornaterembe tanuló csak a szaktanár jelenlétében tartózkodhat. A balesetek elkerülése
érdekében a tanulók kötelesek a szaktanár utasításait betartani. A tornateremben található
eszközöket, felszerelt szereket pl.: bordásfal, mászókötél- csak a szaktanár jelenlétében,
engedélyével és rendeltetésszerűen használhatják.
Amennyiben a tanítási óra alatt, illetve az öltözőben valamilyen sérülést vagy balesetet
szenved a tanuló, azonnal köteles jelezni a szaktanárnak, hogy ő megfelelő intézkedéseket
meg tudja hozni.
6. Amennyiben a tanulók az öltözőkben vagy a tornateremben meghibásodott szereket vagy
berendezési tárgyakat pl.: elektromos csatlakozó aljzat -észlelnek, akkor kötelesek jelezni a
szaktanárnak.
7. A szertárból tornaszereket csak a szaktanár felügyeletében vagy engedélyével lehet kihozni.
Az iskola tulajdonát képező szereket csak tanítási órákon, délutáni sportfoglalkozásokon és
iskolai rendezvényeken lehet használni. Az adott órán tanító szaktanár felel azért, hogy a
használt felszerelések hiánytalanul és épségben visszakerüljenek a szertárba.

