Regulamin korzystania z boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Podstawy prawne
Art. 67.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r.
poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
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 2003 r.
Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968).

I. Informacje ogólne.
1. Boiska szkolne i urządzenia znajdujące się na nich są przeznaczone do prowadzenia lekcji
wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, rozgrywek sportowych, zawodów i imprez
szkolnych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów szkoły.
2. Podczas zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych z boisk
i urządzeń sportowych uczniowie korzystają w obecności i na polecenie nauczycieli.
3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.
4. Sprzęt sportowy i urządzenia znajdujące się na boiskach sportowych należy wykorzystywać zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa, przeznaczeniem, w sposób kulturalny, pozostawiając miejsce ćwiczeń
w należytym porządku.
5. Pierwszeństwo w korzystaniu boisk szkolnych mają uczniowie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za osoby postronne znajdujące się na boiskach sportowych.
7. Przed lekcjami nauczyciel sprawdza stan boiska. Jeśli zagraża bezpieczeństwu uczniów zgłasza
nieprawidłowości dyrektorowi celem ich szybkiego usunięcia np. szkło.
8. Miejscami przeznaczonymi do grania w piłę są: boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki oraz
teren zielony przy placu zabaw. Na placu szkolnym zabawy piłką dozwolone są tylko za zgodą
nauczyciela.

II. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:
-

opuszczania terenu boiska podczas zajęć, bez zgody nauczyciela/trenera,

-

przebywania na terenie przy śmietnikach,

-

niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

-

zaśmiecania terenu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
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-

wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower,
motorower, deskorolka, rolki itp., za wyjątkiem sytuacji organizowanych przez nauczyciela/trenera,
w których w/w sprzęt jest wykorzystywany podczas lekcji i innych zajęć,

-

wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

-

wprowadzania zwierząt,

-

niszczenia zieleni,

-

palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek,

-

przeszkadzania w zajęciach lub grze, zakłócania porządku.

III. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania
fizycznego, nauczyciela dyżurującego lub w sekretariacie (portierni szkoły).
2. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni
opiekunowie.
3. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku
i przestrzegania powyższego regulaminu.
4. Administratorem boisk jest Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu,
ul. Pogodna 84.

Telefony alarmowe:
-

Straż miejska 986

-

Policja 997

-

Pogotowie ratunkowe 999 (z tel. komórkowego 112)
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