
Regulamin korzystania z boiska szkolnego i placu rekreacyjnego. 

1.Boisko szkolne i plac rekreacyjny jest miejscem przeznaczonym do zajęć wychowania 

fizycznego,  zajęć rekreacyjnych oraz do spędzania przerw międzylekcyjnych w czasie 

ładnej pogody. Jest dostępny dla wszystkich mieszkańców dzielnicy i miasta. 

2.Uczniowie na boisku i placu rekreacyjnym podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

przebywają pod opieką nauczyciela,  w czasie przerw pod opieką nauczyciela 

dyżurującego lub wychowawcy. 

3.Dzieci do lat 10 mogą korzystać z boiska wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych 

opiekunów. 

4.Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel sprawdza stan nawierzchni i urządzeń 

sportowych. 

5.Zajęcia mogą być przeprowadzone na boisku, terenie rekreacyjnym i sprzęcie 

sportowym sprawnym  technicznie i zapewniającym bezpieczeństwo. 

6. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z urządzeń sportowych i 

ściśle stosować się do poleceń prowadzących zajęcia. 

7.Wszelkie uszkodzenia urządzeń sportowych należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia. 

8.Każdy wypadek należy zgłosić prowadzącemu zajęcia lub nauczycielowi dyżurującemu. 

9.Należy szanować sprzęt szkolny i zieleń wokół budynku szkoły, zachować czystość. 

10.Osoby przebywające na terenie obiektu powinny wykorzystywać wszystkie urządzenia 

tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11.Zabrania się wchodzenia na bramki do gry w piłkę nożną,  wspinania się na słupki 

mocujące kosze do gry w koszykówkę. 

12.Zabrania się wchodzenia na drzewa rosnące na terenie rekreacyjnym szkoły. 

13.Zabrania się przechodzenia przez ogrodzenie. 

14.Zabrania się rzucania piłką w kierunku okien i drzwi budynku szkoły. 

15.Zabrania się na terenie rekreacyjnym i boiskach przebywania pod wpływem alkoholu 

lub innych środków odurzających,  wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.  

16.Zabrania się wprowadzania zwierząt. 

17.Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel. 

18.Za przebywanie i bezpieczeństwo uczniów na obiektach szkolnych po zajęciach 

lekcyjnych oraz wynikłe szkody odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. 

19.Teren rekreacyjny jest monitorowany. 

20.Skargi i wnioski można składać w sekretariacie szkoły. 

21.Regulamin zatwierdził Dyrektor Szkoły. 

 

UWAGA! 

Na terenie posesji szkolnej zezwala się na korzystanie z boiska szkolnego 

- w dni robocze (od poniedziałku do piątku)  do godz. 20.00 

- w dni wolne od pracy (weekendy i święta)  do godz. 18.00. 

Obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz wprowadzania psów. 

Z uwagi na złą nawierzchnię boiska szkolnego zabrania się korzystania bez nadzoru 

pedagogicznego. 


