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Tallinna 32. Keskkooli jõusaali kasutamise üldtingimused

1. Jõusaali kasutamine rentnikele ja kooli personali ning õpilaskonda mittekuuluvatele isikutele on 

lubatud ainult jõusaali kasutamist lubava lepingulise suhte või juhtkonna kirjaliku loa alusel;

2.  Eelnevalt  nimetatud  isikutel  on  jõusaali  lubatud  kasutada  üksnes  administraatorilt  saadud 

võtmega.

3. Kõik jõusaali kasutajad peavad järgima jõusaali kasutamise reegleid.

4.  Elektroonilise  infosüsteemi  kaudu broneeritud  aegadel  on  broneeringuga mitteseotud isikutel 

jõusaalis viibimine lubatud broneeringu teinud isiku loal;

5. Alates kella 15.00 peab administraator lukustama jõusaali ukse. Pärast kella 15.00 on jõusaalis 

viibimine lubatud üksnes administraatori teadmisel jõusaali kasutamist lubava õiguse alusel;

6. Jõusaali kasutamine õpilastele on lubatud järgmistel tingimustel:

a) 1-9. klassi õpilastel on jõusaalis viibimine lubatud üksnes koos täisealise isikuga;

b)  Tundide  ajal  on  gümnaasiumi  õpilastel  jõusaali  treeninguks  kasutamine  lubatud  kehalise 

kasvatuse õpetaja loal;

c)  Pärast tunde võivad gümnaasiumi õpilased jõusaalis viibida omal vastutusel;

d)  Jõusaali  kasutamiseks  nii  tundide  ajal  kui  ka  tundide  välisel  ajal  jätab  õpetaja  või  õpilane 

administraatorile  nimelise  info  õpilasest,  kes  jõusaalis  viibib.  Samuti  kellaaja,  millal  õpilane 

jõusaali  läks.  Administraator  registreerib  õpilase  jõusaali  lubamise  ning  jõusaalist  lahkumise 

kellaajad. Õpilane jätab jõusaalis viibimise ajaks administraatori juurde õpilaspileti;

e)  Õpilastel  on  jõusaali  kasutamine  lubatud  üksnes  administraatorilt  saadud  võtmega,  mis 

tagastatakse administraatorile;

f) Registreerimta isikuid on õpilasel jõusaali kaasa võtta keelatud;

e)  Kui  pärast  registreeritud  kasutaja  jõusaalist  lahkumist  jääb  jõusaali  veel  isikuid,  teavitab 

registreeritud kasutaja sellest administraatorit;

7. Jõusaalis on keelatud:

a) süüa;

b) viibida välisjalanõudes;

c) käituda ennast või teisi ohustaval viisil.



8. Jõusaali kasutaja:

a) allub kooli töötaja seaduslikele korraldustele;

b) treenib teadlikult ennast ja teisi ohustamata;

c) vastutab ise oma ohutuse eest ning ei sega teisi jõusaalis viibijaid;

d) pärast jõusaali inventari kasutamist paneb selle ettenähtud kohale tagasi;

e)  pärast  jõusaalist  lahkumist  kustutab  tuled  ning  kontrollib,  et  jõusaali  tagaseinas  olev 

evakuatsiooniuks oleks lukustatud. Juhul kui uks on lahti, lusukustab ukse ning informeerib sellest 

administraatorit;

f) pärast lahkumist kustutab tuled ning lukustab jõusaali ukse;

g) informeerib administraatorit sellest, kui pärast tema lahkumist jääb jõusaali veel isikuid.

  


