
PROTOKOL ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKE ŠPORTSKE DVORANE  

 

1.  Školska športska dvorana sastavni je dio škole i sukladno tome na korištenje iste primjenjuju   

se odredbe Kućnog reda Škole  kao i ovaj Protokol. 

 2.  Sva športska oprema vlasništvo je škole pa su korisnici dužni koristiti iste pažnjom osobito 

savjesnog domaćina.  

 3.  Korisnici školske športske dovrane  svoje osobne automobile parkiraju na školskom parkingu 

ili izvan školskog prostora. Nije dozvoljeno parkiranje osobnih automobile na vanjskim 

sportskim terenima  

4.  Korisnici športske dvorane dužni su, nakon korištenja, dvoranu napustiti u utvrđenom 

vremenu prema rasporedu te u urednom stanju. 

 5.  Kabinet učitelja mogu koristiti isključivo učitelji škole. U kabinet ne mogu ulaziti učenici niti 

druge osobe bez prisutnosti učitelja škole. Učitelji su dužni voditi brigu o urednosti kabineta te o 

njegovom sadržaju i namještaju.  

6.  Za svu štetu nastalu za vrijeme korištenja odgovorni su korisnici i dužni su istu nadoknaditi u 

dogovoru s ravnateljem škole.  

7.  Raspored korištenja športske dvorane utvrđuje se na početku svake školske godine i vrijedi za 

tu školsku godinu. Raspored utvrđuje ravnatelj škole u dogovoru s učiteljima škole i ostalim 

korisnicima. 

 8.  U športsku dvoranu ne mogu ulaziti niti u njoj boraviti učenici bez nadzora učitelja, voditelja 

ili trenera. Vanjski korisnici mogu u dvoranu ući u rasporedu utvrđenom vremenu i uz prisutnost 

voditelja ili trenera. 

 9.  Za pravilno korištenje športske dvorane korisnici su dužni imati odgovarajuću odjeću te čistu 

obuću o čemu će posebnu brigu voditi učitelji, voditelji ili trener. Korisnike bez odgovarajuće i 

čiste opreme učitelj, voditelj ili trener će isključiti iz rada ili udaljiti iz dvorane.  

10.  Nepotrebnu odjeću kao i druge stvari, za vrijeme boravka u športskoj dvorani, korisnici su 

dužni ostaviti u urednom stanju u svlačionici o čemu brigu vodi učitelj, voditelj ili trener. 

 11. Nesavjesni korisnici gube mogućnost korištenja športske dvorane o čemu odlučuje ravnatelj 

škole.  

12.  Ovaj Protokol sastavni je dio  Kućnog reda Škole  


