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A testnevelési munkakörnyezet használatának szabályai 

1. A szabályozás az intézmény főépületében (Pásztó, Rákóczi u. 1.) található tornaterem, 

tornaszertár és kondicionáló terem, tornaöltözők helységeinek és eszközeinek használatára 

terjed ki. 

2. Az iskola tornatermébe csak tanári engedéllyel, felelős felügyelő személy jelenlétében 

lehet tartózkodni. A tornaterembe csak megfelelő cipőben (váltócipőben) lehet belépni, az 

utcai cipő viselése a tornateremben nem megengedett. A tornaterembe ételt, italt bevinni 

tilos. 

3. A tornaszertárban és a kondicionáló teremben a tanulók csak tanári engedéllyel 

tartózkodhatnak. A diákok a kondicionáló terem berendezéseit (súlyzók, erősítő gépek, 

stb.) csak rendeltetésszerűen használhatják, használat után azokat az eredeti helyükre 

kötelesek visszatenni. 

4. A tornaöltözőben csak a legszükségesebb ideig (le- ill. felöltözés), illetve tanári 

engedéllyel szabad tartózkodni. Az öltöző berendezési tárgyait csak rendeltetésszerűen 

szabad használni. A kazánházba a tanulóknak belépni tilos. 

5. Az intézmény területén levő eszközökön, berendezési tárgyakon illegális, törvénybe 

ütköző, trágár, pornográf, mások emberi méltóságát, faji hovatartozását, vallási nézeteit 

sértő tartalmat megjeleníteni tilos. Ezen szabály megszegése esetén az intézmény 

Házirendjének és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vonható felelősségre az 

elkövető személy. 

6. Az intézmény helységeiben mindenkor be kell tartani az intézmény ide vonatkozó 

balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályait. A sérülések elkerülésének érdekében, 

testnevelésórák és tanórán kívüli tornafoglalkozások idején fokozottan figyelni kell a 

foglalkozások jellegéből adódó balesetvédelmi előírások és a szaktanárok utasításainak 

pontos betartására. A tanulók a helység konvektorait (az intézmény többi fűtőtestéhez 

hasonlóan) nem szabályozhatják. A fűtőtestekre gyúlékony anyagot (ruhaneműt, papírt, 

stb.) vagy nehéz tárgyat helyezni tilos. 

7. A zárható tárolókat és termeket a használat idején túl (így a tornatermet a tanórai és egyéb 

foglalkozásokon kívül, a tornaöltözőt a foglalkozások ideje alatt) zárva kell tartani. A 

helységek világítását – ha azokban senki sem tartózkodik – lekapcsolt állapotban kell 

tartani. A tanulók az értékeiket a testnevelés foglalkozások előtt, azok idejére a titkárság 

vagy a gazdasági iroda páncélszekrényében helyezhetik el. 

8. Az intézmény helységeinek berendezéseit, eszközeit csak rendeltetésszerűen szabad 

használni. A berendezések és eszközök nem rendeltetésszerű használatából vagy azok 

megrongálásából eredő károkért az azt okozó személy felelőssé tehető és az okozott kár 

megtérítésére kötelezhető. 
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