
REGULAMIN 

KORZYSTANIA  Z  BOISKA  
ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ 

 
1. Boisko i znajdujące się na nich urządzenia sportowe są przeznaczone do 

prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, różnych form zajęć pozalekcyjnych, 
rozgrywania zawodów sportowych oraz innych imprez przewidzianych w planie 
pracy szkoły. 

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

3. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku powinny być 
wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych 
zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania i zwisania z bramek i tablic do 
koszykówki. 

4. Na terenie boiska zakazuje się: 
 niszczenia urządzeń, 
 śmiecenia, 
 wprowadzania psów i kotów, 
 wchodzenia na płytę boiska w butach z korkami, 
 jazdy na rowerze, rolkach, skuterze i innych pojazdach, 
 rozpalania ogniska, 
 wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających, 
 palenia papierosów, 
 wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, 
 postępowania zagrażającego życiu i zdrowiu. 

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach szkolnych 
oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych. 

6. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska ma młodzież szkolna uczestnicząca  
w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych, 
trwających do godziny 1700 

7. W przypadku korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń przez grupy 
środowiskowe (nieformalne) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
wyrządzone szkody na zdrowiu osób z niego korzystających. 

8. Z boiska i urządzeń sportowych należy korzystać w sposób kulturalny, należy o nie 
dbać, a po zakończeniu zajęć miejsce ćwiczeń pozostawić w należytym porządku. 

9. Za stan boiska oraz sprzętu i urządzeń sportowych odpowiadają osoby prowadzące 
zajęcia i wszyscy pozostali użytkownicy. 

10.Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma        
      obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi, celem ich  
      niezwłocznego usunięcia. 
11.Boisko jest monitorowane wobec czego każda osoba, która w sposób  
       nieprawidłowy, niezgodny z regulaminem korzysta z boiska zostanie  
       zidentyfikowana i pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej.  


