
REGULAMIN

KORZYSTANIA  Z   KOMPLEKSU  BOISK   SPORTOWYCH

PRZY  ZESPOLE  SZKÓŁ  I  PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH 

 W  NYSIE

1. Boiska  szkolne  i  znajdujące  się  na  nich  urządzenia  są 
przeznaczone  do  prowadzenia  lekcji  wychowania  fizycznego, 
różnych  form  zajęć  pozalekcyjnych,  rozgrywania  zawodów 
sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie pracy 
szkoły.

2. Urządzenia i sprzęt znajdujący się na boiskach należy użytkować 
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Korzystanie z urządzeń sportowych i płyty boiska podczas lekcji 
wychowania fizycznego oraz  zajęć pozalekcyjnych powinno się 
odbywać  pod  nadzorem  nauczycieli  lub  innych  osób 
uprawnionych do prowadzenia zajęć, którzy są odpowiedzialni 
za bezpieczeństwo ćwiczących.

4. Uczniowie  powinni  być  zapoznani  przez  nauczyciela  z 
niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem zajęć,

5. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych 
odpowiada nauczyciel dyżurujący.

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za osoby przybywające na 
terenie  boiska  szkolnego poza godzinami zajęć  i  bez nadzoru 
nauczyciela.

7. Za stan boisk oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdujących 
się  na nich odpowiadają  osoby prowadzące zajęcia  i  wszyscy 
użytkownicy.

8. Wszelkie  uszkodzenia  boiska  i  jego  urządzeń  należy 
niezwłocznie  zgłosić  nauczycielowi,  woźnej  lub kierownikowi 
administracyjnemu.



9. Jeżeli  stan  boisk  nie  odpowiada  warunkom  bezpieczeństwa, 
nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi 
szkoły.  Do  czasu  usunięcia  nieprawidłowości  zabrania  się 
korzystania z boiska.

10. Z  boisk  szkolnych  i  sprzętu  sportowego  należy  korzystać  w 
sposób kulturalny,  należy o nie  dbać,  a  po zakończeniu zajęć 
zostawić w należytym porządku.

11. Na terenie boisk zabrania się:
a. Przebywania na terenie boisk bez opieki nauczyciela,
b. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
c. Palenia papierosów,
d. Spożywania  napojów  alkoholowych,  środków 

odurzających oraz żywności,
e. Zaśmiecania,  zanieczyszczania  sztucznej  nawierzchni 

gumą do żucia,
f. Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
g. Wprowadzania zwierząt,
h. Wprowadzania  i  jazdy  rowerami,  motorowerami, 

motocyklami, wózkami dziecięcymi itp po płycie boiska,
i. Wchodzenia na płytę boiska w nieodpowiednim obuwiu, w 

szczególności  w  butach  piłkarskich  z  metalowymi, 
ceramicznymi  lub  plastikowymi  korkami,  butach  na 
wysokich obcasach itp.,

j. Wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe.

Osoby  przebywające  na  terenie  obiektu  szkolnego  i 
korzystające  z  boisk  w  sposób  niezgodny  z  niniejszym 
regulaminem, na żądanie pracownika szkoły zobowiązane są 
do natychmiastowego opuszczenia terenu szkoły.


