
REGULAMIN  

wynajmu i korzystania z sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń  
w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu. 

W Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu wynajem / użyczenie obejmuje: 

- salę gimnastyczną, 
- sale dydaktyczne, 
- inne pomieszczenia. 

§ 1. 

1. Z sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i innych  szkolnych pomieszczeń mogą korzystać wszyscy, którzy 
wcześniej zgłoszą chęć korzystania z nich dyrektorowi szkoły. 

§ 2. 

1. Wynajmowanie szkolnych obiektów i pomieszczeń następuje po zawarciu umowy użyczenia lub 
umowy najmu pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej, a zainteresowanym podmiotem. 

§ 3. 

1. Udostępnienie sali gimnastycznej odbywa się z przyjęciem zasady pierwszeństwa dla organizacji i grup 
zorganizowanych prowadzących działalność statutową dotyczącą sportu i rekreacji po uprzednim 
złożeniu podania do dyrektora placówki. 

§ 4. 

1. Szkolne obiekty mogą być wynajmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 19.00  
odpłatnie, częściowo odpłatnie  lub nieodpłatnie. 

2. Dyrektor zastrzega sobie prawo zmiany godzin, o których mowa w ust. 1 i udzielania zgody na 
wynajem w soboty.  

§ 5. 

1. Kategorie wynajmu i użyczenia na podstawie umowy: 
1) nieodpłatnie – wynajęcie/użyczenie sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i innych  szkolnych pomieszczeń  

osobom reprezentującym instytucje współpracujące ze szkołą po złożeniu wniosku do dyrektora. 
2) pełnopłatnie - wynajęcie pomieszczeń i obiektów sportowych przez firmy lub osoby fizyczne po 

złożeniu wniosku do dyrektora. 
3) częściowo odpłatnie w zamian za usługi realizowane na rzecz nauczycieli, uczniów i/lub rodziców 

Szkoły - wynajęcie pomieszczeń i obiektów sportowych przez firmy lub osoby fizyczne po złożeniu 
wniosku do dyrektora i po przeprowadzonych przez Strony negocjacjach ceny. 

2. Cennik wynajmu pomieszczeń szkolnych znajduje się w załączniku nr 1. 

§ 6. 

 

1. Kategorie wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych i innych  szkolnych pomieszczeń  
niewymagające sporządzenia umów: 

1) nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły organizowane przez nauczycieli zatrudnionych    
w Szkole, 

2) nieodpłatnie zawody sportowe organizowane przez Szkołę, 
3) nieodpłatne imprezy środowiskowe organizowane przez Szkołę,  
4) nieodpłatnie na zebrania Rady Rodziców  Szkoły. 

 



§ 7. 

1. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba organizująca 
zajęcia, w tym zajęcia  rekreacyjno – sportowe (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy).  

2. Obowiązkiem osoby organizującej zajęcia jest każdorazowe sprawdzanie przed zajęciami 
pomieszczenia pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone 
dyrektorowi szkoły lub osobie wskazanej przez dyrektora. 

§ 8. 
 

1. Regulamin użytkowania sali gimnastycznej jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.  
2. Osoby najmujące salę gimnastyczną są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania obydwu 

Regulaminów. 

§ 9. 

1. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć  odpowiada materialnie osoba odpowiedzialna za grupę, z którą 
podpisano umowę najmu/użyczenia. Osoba ta przebywa cały czas z uczestnikami zajęć prowadząc 
je zgodnie z umową. 

§ 10. 

1. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. Szkoła 
nie ponosi odpowiedzialność za straty wynikłe w tym zakresie. 

§ 11. 

1. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń, obiektów sportowych nie wymienionych w umowie 
pod rygorem jej rozwiązania. 

§ 12. 

1. W obiektach szkolnych nie wolno spożywać alkoholu, palić papierosów.  

2. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczone do budynku  Szkoły. 

§ 13. 

1. Dyrektor Szkoły ma prawo do odwołania zajęć w dniach, w których  planowane są uroczystości lub 
imprezy organizowane przez Szkołę. 

§ 14. 

1. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 42 w Bytomiu. 

  

Bytom, 30 września 2015r. 

 

 

 



załącznik nr 1 

 

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZE Ń SZKOLNYCH  

w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu  

1. Sala gimnastyczna: 40,00zł/h 

1. Sala gimnastyczna z używalnością zaplecza sanitarnego: 50,00zł/h 

2. Inne pomieszczenia udostępnione do wynajmu: 

- sale lekcyjne – 30,00zł/h  

- stołówka – 35,00zł/h 

-  gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 0,40zł/m2 powierzchni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr  2 

 
                                                     UMOWA NR … - wzór 
 
zawarta w dniu ………………………………… pomiędzy:  
Szkołą Podstawową nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu reprezentowaną  przez dyrektora 
szkoły  
Panią/Pana ………………… – zwaną dalej Wynajmującym, 

 a   

……………………………………………………………. reprezentowaną/reprezentowanym 
przez  

Panią/Pana …………………………………………………………… 

zwaną/zwanym dalej Najemcą,  

dotycząca korzystania z pomieszczeń szkolnych/sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej           
nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu 

§ 1 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia Najemcy …………………………… 

                                                                                                                 (nazwa pomieszczenia) 

 w celu realizacji zajęć ……………………………………………………………………….. 

                                                                     (forma/nazwa zajęć) 

§ 2 

 

1. Udostępnienie przedmiotu umowy odbywać się będzie w dniu/dniach ……………… 
            w godzinach od ……… do ………………… 

§ 3 

 

1. Z tytułu niniejszej umowy Najemca nie ponosi żadnych opłat/Najemca zobowiązuje 
się zapłacić Wynajmującemu kwotę ……(słownie:  ) w terminie do……………          
w sekretariacie szkoły (na konto ……….) 

 

§ 4 

1. Najemca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem wynajmu i korzystania z sali 
gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 42 
im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 



§ 5 

1. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wobec osób 
trzecich wynikłe w czasie korzystania przez nie z przedmiotu umowy. 

2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w udostępnionym mieniu będące 
następstwem nieprawidłowego korzystania. 

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od …….. do ……………….. 
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy zgodnego oświadczenia 

stron. 
3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za tygodniowym okresem 

wypowiedzenia. Odstąpienie od umowy należy zgłosić pisemnie z uzasadnieniem 
4. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku: 

1) naruszenia zapisów Regulaminu wynajmu i korzystania z sali gimnastycznej i sal 
lekcyjnych oraz innych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi 
Bytomskiej w Bytomiu, 

2) innych okoliczności uniemożliwiających dalsze korzystanie z przedmiotu umowy. 
 

§ 7 

1. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów i zarządzeń 
dotyczących bhp i ppoż. 

§ 8 

1. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu umowy najmu w podnajem lub 
bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego wyrażonej na 
piśmie.  

§ 9 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 11 

1. Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania. 
 

§ 12 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 

 


