PATVIRTINTA
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
Direktoriaus 2016-08-29 įsakymu Nr. V-54
ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS
NAUDOJIMOSI SPORTO SALE IR AIKŠTYNAIS
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Progimnazijos sporto salė ir sporto aikštynai yra mokslo paskirties objektai ir gali
būti naudojami:
1.1. kūno kultūros pamokoms;
1.2. neformaliojo švietimo užsiėmimams;
1.3. varžybų ir numatytų progimnazijos veiklos planuose renginių vedimui;
1.4. tikslinei nuomai (vadovaujantis savivaldybės patvirtintais dokumentais);
1.5. vadovaujantis sporto centro salės užimtumo grafiku.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI IR ATSAKOMYBĖ KŪNO KULTŪROS PAMOKOSE
2. Mokiniai privalo sportuoti tik su švaria sportine apranga ir avalyne. Su gatvei skirta
avalyne į sporto salę neįleidžiami.
3. Vykdyti mokytojo reikalavimus, susijusius su ugdymo proceso organizavimu.
4. Naudotis įrankiais, prietaisais bei kitu inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį,
laikantis mokytojo nurodymų ir rekomendacijų;
5. Įeiti į sporto salę, eiti į aikštyną ir išeiti iš jų tik mokytojui leidus;
6. Einant sportuoti į aikštynus ir grįžtant iš jų organizuotai pereiti gatvę pėsčiųjų
perėjoje. Mokinius privalo lydėti mokytojas.
7. Išeinant iš progimnazijos į sporto aikštyną netrikdyti kitų pamokų rimties:
netriukšmauti, nespardyti ir nedaužyti kamuolių į grindis (takelius), netrankyti durų.
8. Pamokos metu nedelsiant informuoti mokytoją apie savo ar kito mokinio sveikatos
pablogėjimą ar traumą.
9. Pateikti mokytojui pateisinamąjį dokumentą (gydytojo išduotą pažymą apie ligą
arba tėvų pranešimą apie kitus negalavimus) dėl nedalyvavimo ugdymo procese kūno kultūros
pamokose;
10. Saugoti savo vertingus daiktus. Už paliktus persirengimo kambariuose daiktus
atsako patys mokiniai.
III SKYRIUS
PAMOKOS ORGANIZAVIMAS
11. Likus ne daugiau 10 min. iki pamokos pradžios kūno kultūros mokytojas įleidžia
mokinius į persirengimo kambarius pasiruošti pamokai ir prižiūri tvarką.
12. Po skambučio, skelbiančio pamokos pradžią, mokytojas užrakina persirengimo
kambarius ir įleidžia mokinius į sporto salę.
13. Pamokų metu į persirengimo kambarius mokiniai neįleidžiami. Esant būtinybei,
mokinys gali būti įleidžiamas tik kartu su dar vienu mokiniu.
14. Mokiniai iš pamokos išleidžiami likus ne daugiau 5 min. iki pamokos pabaigos.

15. Esant tinkamoms oro sąlygoms, mokytojas pamokas gali organizuoti sporto
aikštynuose. Išėjimas į šias vietas vyksta vadovaujant mokytojui (pamokos pradžioje mokiniams
išsirikiavus sporto salėje).
16. Šiltuoju metų laiku mokiniams leidžiama į pamokas atsinešti vandens
plastikiniuose induose ir jį gerti.
17. Mokiniai pamokų metu į tualetą gali išeiti tik leidus mokytojui.
18. Mokytojas, diferencijuodamas ugdymą, nepalieka mokinių sportuoti vienų (išimtis
- stalo teniso žaidimai).
19. Mokytojas gali per kūno kultūros pamoką išleisti ne daugiau 4 mokinių į kūno
kultūros kabinetą žaisti stalo teniso ir supažindina mokinius su progimnazijos stalo teniso
naudojimosi taisyklėmis.
20. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, privalo stebėti pamoką arba leidus
mokytojui (mokytojas suderina su bibliotekos ar skaityklos vedėja), būti progimnazijos skaitykloje/
bibliotekoje.
IV SKYRIUS
NELEISTINI VEIKSMAI BEI PRIEMONĖS KŪNO KULTŪROS PAMOKOSE
21. Mokiniams draudžiama:
21.1. sportuoti nepasiruošus tinkama sportui apranga ir avalyne bei dėvint mokyklinę
uniformą;
21.2. išeiti iš sporto salės ar aikštyno be mokytojo leidimo;
21.3. naudotis mobiliaisiais telefonais, ausinukais, grotuvais;
21.4. atsinešti į pamokas ir valgyti maisto produktus, kramtyti kramtomą gumą;
21.5. sportuoti su laikrodžiais arba papuošalais (auskarais, žiedais, grandinėlėmis);
21.6. gadinti sporto salės bei šalia esančias patalpas, inventorių;
21.7. stumdytis, įžeidinėti, vartoti necenzūrinius žodžius.
V SKYRIUS
RENGINIŲ, VARŽYBŲ VYKDYMO TVARKA
22. Renginius ir varžybas leidžiama rengti tik salės užimtumo grafike nurodytu laiku
arba pagal iš anksto suderintą papildomą planą.
23. Renginių ir varžybų metu už tvarką sporto salėje atsako varžybų organizatoriai.
VI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
24. Už mokinių saugumą ir bendrųjų reikalavimų susitarimus/reikalavimus kūno
kultūros pamokose atsakingi kūno kultūros mokytojai.
25. Drausminės atsakomybės sprendimai priimami vadovaujantis progimnazijos
vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais.
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