REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO
Regulamin korzystania z boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im . Kardynała
Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich
1. Z boiska szkolnego korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach
Wrocławskich oraz inne grupy sportowe. Grupy zorganizowane korzystające z obiektu
podczas zajęć lekcyjnych, rozgrywek sportowych i zajęć pozalekcyjnych muszą
przebywać pod opieką nauczycieli bądź osób dorosłych. Sposób i zasady korzystania
winny być wcześniej ustalone z dyrektorem szkoły.
2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.
3. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel – instruktor sprawdza stan nawierzchni
(nierówności, niebezpieczne przedmioty) oraz stan techniczny urządzeń i przyrządów
znajdujących się na boisku.
4. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek
zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.
5. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania
o urządzenia.
6. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko
uczniowie odbywający zajęcia wychowania fizycznego pod nadzorem nauczyciela.
7. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego (oszczep, dysk, inne), który
używany bez nadzoru może być zagrożeniem dla ćwiczących. Sprzęt ten może być
używany tylko w obecności nauczyciela lub trenera.
8. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego
posługiwania się sprzętem sportowym.
9. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczniowi grozi kara przewidziana
w statucie szkoły.
10. Osoby nieletnie na odpowiedzialność rodziców mogą przebywać na terenie boiska
poza godzinami pracy szkoły oraz w dni wolne od zajęć, pod warunkiem, że użytkują
obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem i za zgodą dyrektora szkoły.
11. Osoby dorosłe mogą na własna odpowiedzialność przebywać na terenie boiska poza
godzinami pracy szkoły oraz w dni wolne od zajęć, pod warunkiem, że użytkują
obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem i za zgodą dyrektora szkoły.
12. Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po boisku wszelkimi pojazdami.

13. Osobom nietrzeźwym zakazuje się wstępu na boisko i teren szkoły.
14. Na terenie boiska zabrania się:
a)

jazdy rowerami, na rolkach i na deskorolkach;

b)

wprowadzania psów oraz innych zwierząt;

c)

palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych używek;

d)

wchodzenia na ogrodzenie;

e)

pozostawiania śmieci;

f)

zakłócania porządku i używania słów wulgarnych;

g)

palenia ognisk;

h)

niszczenia urządzeń i nawierzchni;

i)

przeszkadzania w prowadzeniu zajęć zorganizowanym grupom.

15. Osoby korzystające z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na
żądanie pracownika szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań
i opuszczenia terenu boiska. Niezastosowanie się do polecenia grozi interwencją
policji.
16. Za wypadki, które zaistnieją na boisku szkolnym poza czasem działalności szkoły,
a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, kierownictwo szkoły nie
ponosi odpowiedzialności.
17. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach na terenie boiska należy powiadomić
pracownika szkoły.
Regulamin obowiązuje od dnia 05.11.2018 r.
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Dyrektor szkoły Lidia Reps

