
























Sunt obligaţi să se prezinte la ora de educaţie fizică în
echipament sportiv curat.
Trebuie să informeze profesorul dacă starea fizică nu le
permite să înceapă, sau să continue ora de educaţie fizică.
Aceasta poate fi facută în orice moment al orei.
Nu au voie se intre în sala de sport decât în prezenţa
profesorului de educaţie fizică.
Nu au voie să poarte în timpul orei bijuterii, agrafe
ascuţite sau orice alt obiect, care le-ar putea pune în
pericol sănătatea proprie sau a colegilor.
Nu au voie să folosescă materialele didactice sau
aparatura din sala de sport fără acordul profesorului de
educaţie fizică.
Nu au voie să distrugă materialele şi aparatura sportivă
din sală şi de pe terenul de sport.
Nu au voie să mănânce sau să bea lichide în timpul orei.
Nu au voie să părăsescă sala de sport sau terenul în
timpul orei fără acordul profesorului.
Nu au voie să se împingă, să se lovească sau să joace
jocuri periculoase.
Nu au voie să umble la instalaţiile electrice şi la aparatura
electrică/electronică fără acordul profesorului.
Se interzice efectuarea de exerciţii la porţile de fotbal,
panourile de baschet în timpul orelor, campionatului sau
în pauze.
Este interzis elevilor să se joace cu mingea pe hol şi în
vestiare
După fiecare oră de educaţie fizică, elevii trebuie să se
spele pe mâini şi pe faţă.

Regulament pentru elevi, în vestiare


Nu au voie să distrugă materialele şi aparatura sportivă
din vestiare











Fiecare elev va respecta locul pe care îl are clasa în
vestiar.
În cuier se agaţă îmbrăcămintea, pe bancă se pun
ghiozdanul, bagajele cu echipament, iar încălţămintea se
pune pe parchet în dreptul celorlalte lucruri personale.
Nu au voie să se împingă, să se lovească sau să joace
jocuri periculoase.
Nu au voie să umble la instalaţiile electrice şi la aparatura
electrică/electronică fără acordul profesorului.
Nu au voie să umble la ferestre. Nu au voie să dea cu
piciorul în uşi.

