
 
 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia 5/2018-19 

dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Gąsocinie  z dnia 5.09.2018r 

 

 

Regulamin korzystania z boiska szkolnego 

 

Podstawa prawna: 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

dnia 22 stycznia 2003 r. z poź. zm.), rada pedagogiczna uchwala, co następuje: 

 

1. Boisko szkolne jest obiektem przyszkolnym służącym do zaspokajania potrzeb szkoły w 

zakresie obowiązujących lekcji wychowania fizycznego, zajęć sportowo-rekreacyjnych 

oraz różnego rodzaju imprez szkolnych. 

2. W dalszej kolejności z wyżej wymienionego obiektu mogą        korzystać organizacje i 

grupy poza szkolne 

3. Korzystanie z boiska przez organizacje i grupy poza szkolne możliwe jest wyłącznie pod 

nadzorem osoby odpowiedzialnej i po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. 

4. Korzystanie z boiska szkolnego jest dozwolone jedynie w stroju sportowym (obuwie 

sportowe, koszulka, spodenki, dres). 

5. Korzystający z boiska szkolnego zobowiązani są dbać o jego czystość oraz szanować 

urządzenia. 

6. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń boiska należy niezwłocznie zgłosić to 

prowadzącemu zajęcia a ten powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły. 

7. Organizacje i grupy pozaszkolne korzystające z obiektu obowiązane są zgłaszać 

uszkodzenia boiska i uszkodzenia czy zniszczenia urządzeń bezpośrednio do dyrektora 

szkoły. 

8. Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po boisku wszelkimi pojazdami, na deskorolkach i 

na rolkach. 

9. Dojście do boiska sportowego z szatni odbywa się wyłącznie wyznaczonymi ścieżkami. 

10. Grupy przygotowujące się do zajęć na boisku robią to w wyznaczonych miejscach, 

chodnik przy boisku, ławki. 

11. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek 

      poinformować o nieprawidłowościach dyrektora celem ich niezwłocznego usunięcia. 

12. Przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za    

     bezpieczeństwo osób znajdujących się na boisku szkolnym. 

13. Za szkodę wyrządzoną przez ucznia odpowiadają jego rodzice lub prawni opiekunowie.  

14.Za szkodę wyrządzoną przez organizację lub grupy poza szkolne odpowiada  osoba za nie   

     odpowiedzialna. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem …………………….. 

    

 

Zatwierdzono:…………………………….. 


