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Na podstawie Zarządzenia nr 32/2017/2018 z dnia 30 maja 2018 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu  

 

Regulamin boiska szkolnego Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu 

 

1. Właścicielem boiska szkolnego jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki  

w Kamieniu. 

2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.  

Z boiska szkolnego mogą korzystać tylko uczniowie szkoły oraz inne grupy sportowe.  

Sposób i zasady korzystania winny być wcześniej ustalone z dyrektorem szkoły 

3. Grupy zorganizowane korzystające z obiektu podczas zajęć lekcyjnych, rozgrywek 

sportowych i zajęć pozalekcyjnych muszą przebywać pod opieką nauczycieli bądź osób 

dorosłych. 

4. Korzystający z boiska szkolnego winni dbać o porządek podczas zajęć. 

5. Na obiektach obowiązuje zakaz: 

a) spożywania napojów alkoholowych;  

b) jazdy po boisku wszelkimi pojazdami; 

c) palenia papierosów; 

d) wprowadzania psów i innych zwierząt; 

e) pozostawiania śmieci. 

6. Dojście do boiska sportowego odbywa się wyłącznie wyznaczonymi ścieżkami. 

7. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko 

uczniowie odbywający zajęcia wychowania fizycznego pod nadzorem nauczyciela. 

8. Nie należy wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie i niewłaściwie użyty 

może stworzyć zagrożenie (dysk, kula, młot oszczep, tyczka, rękawice bokserskie itp.) oraz 

nie dopuszczać do zajęć na boisku szkolnym wówczas, gdy nie ma zapewnionego nadzoru. 

9. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie posługiwania się sprzętem sportowym.  

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

zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia. 

11. W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać  

z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły. 

12. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej 

opiekun. 

13. Za zdarzenie, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania 

powyższego regulaminu, kierownictwo szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 


