
REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi 

 

  

Teren boiska szkolnego przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Pudliszkach z oddziałami integracyjnymi uczestniczących w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. 

Podczas zajęć szkolnych i przerw uczniowie pozostają na boisku wyłącznie pod opieką nauczycieli.  

 

1. Boisko szkolne i znajdujące się na nim 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 szkolnego 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 szkolnym powinny być wykorzystywane 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób zapewniający zachowanie pełnego bezpieczeństwa 

uczestników zajęć. Zabrania się niszczenia boiska i znajdujących się na nim urządzeń. 

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska szkolnego ma młodzież szkolna uczestnicząca w zajęciach 

lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w ramach szkolnych kół sportowych.  

5. Z boiska szkolnego mogą korzystać inne osoby jeśli obiekt użytkują zgodnie z jego sportowym 

przeznaczeniem. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe po zajęciach szkolnych 

oraz w wyniku niedostosowania się do przepisów porządkowych. 

6. Za stan boisk oraz sprzętu i urządzeń sportowych znajdujących się na nich odpowiadają osoby 

prowadzące zajęcia i wszyscy pozostali użytkownicy. 

7. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać z telefonu 

znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

8. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić 

nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia. 

9. Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają na boisku pod opieką nauczycieli 

dyżurujących. 

10. Na terenie boiska szkolnego zabrania się: 

a) wprowadzania osób trzecich, 

b) wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt, 

c) opuszczania terenu szkoły bez zgody dyżurującego nauczyciela, 

d) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,  

e) spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, 



f) niszczenia mienia szkoły (za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która 

wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie), 

g) niszczenie zieleni i zaśmiecanie terenu, 

h) przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów np.: petard, ostrych narzędzi, laserów itp. 

11. Podczas przerw międzylekcyjnych nie wolno ponadto: 

a. grać w gry z użyciem twardych piłek , 

b. przerywać lub przeszkadzać osobom bawiącym się, 

12. Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania porządku i 

przestrzegania powyższego regulaminu. 

 


