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A testnevelés és sportfoglalkozások során fokozottan érvényesül a balesetveszély, ezért kiemelten
fontos a tanári utasítások pontos követése és az alábbiak szigorú betartása:
1. A tornaterembe csak az előző osztály távozása után, és tanári felügyelettel mehet be a tanuló.
2. Az öltözői berendezések épségéért az éppen ott öltöző osztály felel, sérülést vagy rongálást
azonnal jelenteni kell a testnevelőtanárnak.
3. A tanórán a tanulói értékeket a szaktanár begyűjti, és a tornateremben, jól látható helyen
tárolja.
4. Amíg a szaktanár megérkezik, a tanulók az öltöző előtt csendben és fegyelmezetten
várakoznak.
5. A tanulók személyes öltözéküket és használati tárgyaikat rendben hagyják az öltözőben.
6. Az öltözőben vagy a tornateremben hagyott felszerelésért az iskola felelősséget nem vállal.
7. A mosdókat a tanulók rendeltetésszerűen használják.
8. Élelmiszert bevinni és fogyasztani a tornateremben és az öltözőkben, az előtérben és a lelátón
egyaránt tilos!
9. A tornatermi és öltözői, valamint előtéri villanykapcsolókat és konnektorokat a szaktanárok
kezelik.
10. A helyiségekben és a sportudvaron a tanulók ügyelnek a tisztaságra.
11. A tornateremben a tornacipő használata kötelező.
12. A tornaeszközök engedély nélküli használata tilos és balesetveszélyes!
13. A tornateremből engedély nélkül semmilyen eszközt nem lehet kivinni.
14. A torna- és sportszereket mindig rendeltetésszerűen kell használni, vigyázni azok épségére,
az okozott kárt a tanuló köteles megtéríteni.
15. A tornateremből foglalkozások alatt csak tanári engedéllyel lehet távozni.
16. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, karkötő, egyéb ékszer
és karóra viselete a testnevelésórákon és sportfoglalkozásokon!
17. A tornaterembe csak a testnevelésórához szükséges felszerelés, eszközt vihető be.
18. Ha a tanuló felmentett a tanítási óráról, akkor is az osztállyal, a lelátón kell tartózkodnia, és
ott sem enni, sem inni, sem zenét hallgatni nem lehet.
19. A testnevelésórán kötelező öltözékről a szülők részére az osztályfőnök, a tanulók részére a
testnevelő tanárok adnak felvilágosítást a tanév elején.

Az iskola tornatermi és öltözői használati rendje a délutáni sportfoglalkozásokra is érvényes!

