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1. Boisko szkolne przeznaczone jest do przeprowadzania zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego, do 
zawodów sportowych oraz pozalekcyjnych zajęć rekreacyjnych. 

2. Przebywanie osób postronnych oraz korzystanie z boiska i terenów zielonych jest moŜliwe po 
wcześniejszym uzgodnieniu ze szkołą. 

3. Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po boisku wszelkimi pojazdami mechanicznymi bez zgody 
Dyrektora szkoły. 

4. Wszelkie zajęcia sportowe muszą być przeprowadzane pod nadzorem nauczyciela wychowania 
fizycznego, a w czasie przerw lekcyjnych nauczyciela dyŜurującego. 

5. Grupy zorganizowane mogą  korzystać z obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły 

6. Grupy zorganizowane mogą  korzystać z obiektu podczas zajęć lekcyjnych, rozgrywek sportowych i zajęć 
pozalekcyjnych szkoły muszą przebywać pod opieką nauczycieli bądź osób dorosłych. 

7. 7.. Korzystanie z boiska jest moŜliwe tylko w odpowiednich warunkach pogodowych . 

8. Wejście i wyjście z boiska i terenów zielonych odbywa się wyłącznie wyznaczonymi otwartymi bramami 
i furtkami .  

9. Zajęcia sportowe odbywają się w stosownych strojach sportowych i odpowiednim, bezpiecznym obuwiu. 

10. Uczniowie przed zajęciami wychowania fizycznego rozbierają się w szatni bądź w innym pomieszczeniu, 
które powinno być odpowiednio zabezpieczone. 

11. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego pozostają pod nadzorem nauczyciela prowadzącego 
zajęcia. 

12. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego (oszczep, dysk, itp.), który samowolnie uŜyty moŜe być 
zagroŜeniem dla ćwiczących. Sprzęt ten moŜe być uŜywany tylko w obecności nauczyciela lub trenera. 

13. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego posługiwania się sprzętem 
sportowym. 

14. KaŜdy wypadek uczniowie zgłaszają prowadzącemu zajęcia. 

15. Z urządzeń sportowych znajdujących się na boisku szkolnym naleŜy korzystać zgodnie z ich 
przeznaczeniem  

16. Na obiektach obowiązuje zakaz: 

1. spoŜywania napojów alkoholowych,  

2. palenia papierosów,  

3. wprowadzania psów i innych zwierząt,  

4. ślizgania się i rzucania śnieŜkami 

17. Korzystający z boiska mają obowiązek zachowywać się kulturalnie , nie stwarzając zagroŜenia zdrowia i 
Ŝycia dla siebie i pozostałych osób znajdujących się na boisku. 

18. Tereny zielone w części frontalnej posesji mają charakter ozdobny i nie wolno na nich przebywać. 

19. Pozostały teren zielony ma charakter rekreacyjny i moŜe słuŜyć do wypoczynku . 

20. Na całym terenie przyszkolnym naleŜy zachować czystość i porządek – wszystkie śmieci, opakowania, 
odpadki naleŜy wrzucać do pojemników na śmieci. 

21. Za utrzymanie porządku na terenie boiska i terenów zielonych odpowiedzialni pracownicy obsługi szkoły 

22. O wszelkich zauwaŜonych nieprawidłowościach w zakresie porządku i bezpieczeństwa na boisku i 
terenach zielonych naleŜy bezzwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły lub kierownika gospodarczego. 

23. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyŜszego 
regulaminu, kierownictwo szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 


