
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO  

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 IM. GEN. BRONI S. MACZKA W LUBINIE 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady bezpiecznego organizowania zajęć oraz korzystania z urządzeń i sprzętu 

sportowego na boisku szkolnym. 

2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do realizacji celów kultury fizycznej, prowadzenia 

zajęć wychowania fizycznego oraz rekreacyjno – sportowych.  

3. Uczniowie podczas zajęć organizowanych na boisku pozostają pod opieką nauczyciela. 

4. Bramki i kosze do gry są przymocowane na stałe. 

5. Boisko jest ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży z osiedla. 

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki samowolnego korzystania z boiska i sprzętu przez 

osoby spoza szkoły. 

7. Należy korzystać z boiska wtedy, gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne.  

8. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników boiska. 

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA  

1. Zajęcia na boisku prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego lub inne osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia.  

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć: 

• Jeżeli stan urządzeń oraz sprzętu sportowego stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa,  

• Prowadzenie zajęć sportowych lub innych organizowanych przez szkołę, bez nadzoru 

uprawnionych do tego osób. 

3. Prowadzący zajęcia: 

• Odpowiada za bezpieczeństwo osób ćwiczących i niećwiczących, 

• Ma obowiązek każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć sprawdzić stan techniczny urządzeń oraz 

sprzętu sportowego i w razie uwag powiadomić kierownika gospodarczego szkoły, 

• Zapoznaje osoby biorące udział w zajęciach z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz 

uczestnictwa w grach i zabawach, 

• Prowadzi zajęcia z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo 

ćwiczących,  

• Odpowiada za ład i porządek na boisku po skończonych zajęciach. 

4. Użytkownicy boiska mają obowiązek: 



• Znać i przestrzegać regulamin korzystania z boiska sportowego, 

• Posiadać odpowiedni strój sportowy, 

• Przestrzegać podczas zajęć sportowych obowiązujący dla danego rodzaju ćwiczeń przepisów 

i  zasad bezpieczeństwa,  

• Przestrzegać ogólne przyjęte normy zachowana i kultury osobistej. 

5. Zabrania się: 

• Wchodzenia na zainstalowane konstrukcje, huśtania się na bramkach go gry w piłkę nożną oraz do 

gry w kosza, 

• Niszczenia ogrodzenia boiska, 

• Niszczenia siatki założonej na bramkę do piłki nożnej oraz niszczenia siatek oddzielających rejony 

boisk, 

• Wydawania uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie użyty może stwarzać zagrożenie dla 

zdrowia lub życia (dysk, kula, łuk, szpada, tyczka itp.) 

• Zanieczyszczenia boiska. 

UWAGI KOŃCOWE  

1. Na terenie boiska obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów. 

2. Zabrania się wprowadzania psów. 

3. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania boiska jest przestrzeganie regulaminu przez wszystkich 

użytkowników. 

4. W razie wystąpienia po godzinach pracy szkoły, sytuacji stwarzającej zagrożenia dla 

bezpieczeństwa osób znajdujących się na placu zabaw, stanu technicznego zainstalowanych 

urządzeń i sprzętu, prosimy informować odpowiednie służby.  


