
Regulamin korzystania ze stołów do tenisa stołowego
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

Od 2 września 2019r. jest możliwość korzystania podczas przerw ze stołów do
gry w tenisa stołowego. Od 18 listopada 2019r. obowiązuje regulamin, który

musi być bezwzględnie przestrzegany, w przeciwnym razie korzystanie będzie
zabronione.

1. Do dyspozycji uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej są dwa stoły na holu drugiego 

piętra.

Do dyspozycji klas I – III szkoły podstawowej jest jeden stół na holu pierwszego pietra.

2. Uczniowie mogą grać na przerwach śródlekcyjnych, w czasie kiedy nauczyciele pełnią na 
holu dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów oraz podczas zajęć z wychowania 
fizycznego czy zajęć   poza lekcyjnych pod opieką i nadzorem nauczyciela.

3. Podczas gry przestrzegamy zasad fair-play.
4. Nauczyciel dyżurujący ma możliwość upomnienia ucznia, który zachowuje się 

niestosownie. Po dwóch upomnieniach dany uczeń dostaje czerwoną kartkę, która oznacza 
wyłączenie ucznia z gry na cały tydzień. Lista uczniów, na których nałożono wyżej 
wymienione kary dostępna jest w czytelni - bibliotece szkolnej.

5. Każdy uczeń, który chce grać na przerwie, musi posiadać swój sprzęt (rakietka, piłeczka). 
Szkoła nie wypożycza sprzętu.

6. Każdy chętny, który chce uczestniczyć w grze musi potwierdzić zapoznanie się z 
regulaminem podpisem. Regulamin do podpisu znajduje się w czytelni - bibliotece szkolnej.

7. Osoba której nie będzie na liście nie może uczestniczyć w grze na przerwach.
8. Korzystający ze stołów jest zobowiązany do korzystania z nich zgodnie z ich 

przeznaczeniem.
Nie wolno opierać się o stoły,  uderzać rakietką lub innym przedmiotem o stół, wchodzić na 
stół, biegać wokół stołu.
Zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających 
siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz samodzielnego montażu lub demontażu siatki, przesuwania 
stołu, odkręcania śrub z niego oraz samodzielnego składania i rozkładania stołu.

10. Każdorazowo przed przystąpieniem do gry należy sprawdzić stan stołów, siatek i 
pomieszczenia, w którym się one znajdują. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać przed 
rozpoczęciem gry.

11. W przypadku zniszczenia sprzętu i nieprzestrzegania regulaminu korzystanie zostanie 
zawieszone, a uczniowie i ich opiekunowie zobowiązani będą naprawić szkody.

12. Podczas gry w tenisa stołowego zabrania się spożywania posiłków.
13. Należy utrzymywać czystość i porządek w miejscu gdzie znajdują się stoły.
14. Należy podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników szkoły.
15. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania ze stołów, a w

przypadkach zniszczeń – ponoszą odpowiedzialność finansową.
16. Zastrzega się zmianę regulaminu. Zaleca się okresowe czytanie regulaminu celem 

zaznajomienia się z dokonanymi zmianami.


