
Regulamin boisk szkolonych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Goświnowicach 

 
1.Boiska szkolne stanowią teren wyposażony w odpowiednie urządzenia sportowe, na którym 

uczniowie/grupy nieformalne mogą uprawiać różnego rodzaju aktywność fizyczną. 

2. Z boisk szkolnych korzystają uczniowie szkoły w trakcie: 

        -zajęć wychowania fizycznego pod opieką nauczyciela specjalisty, 

        -zajęć świetlicowych pod opieką wychowawcy świetlicy, 

        -zajęć SKS pod opieką instruktora. 

3.Dzieci i osoby dorosłe mogą przebywać w czasie godzin pracy szkoły na terenie boisk szk. pod 

warunkiem, że użytkują obiekty zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 

4.Pierwszeństwo w korzystaniu z boisk szkolnych mają dzieci szkolne uczestniczące w zajęciach 

lekcyjnych i pazalekcyjnych oraz zajęciach świetlicowych. 

5. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu 

technicznego urządzeń będących na wyposażeniu boisk oraz, czy na terenie boiska nie znajduje się 

przedmiot zagrażający bezpieczeństwu uczniów (np. rozbite szkło itp.). 

6.Sprzęt i urządzenia sportowe, będące wyposażeniem boisk szk. należy wykorzystywać zgodnie z ich 

przeznaczeniem i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

7.Uczniowie powinni być zapoznani z prawidłowym i bezpiecznym posługiwaniem się  ww. sprzętem 

sportowym. 

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

właściwej kontroli nauczyciela, może stwarzać zagrożenie dla ich zdrowia. 

9.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzeń technicznych znajdujących się na boisku 

zobowiązuje się  osoby korzystające z boisk szk. do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałym 

fakcie dyrekcji szkoły. 

10. Rodziców uczniów zezwalających na korzystanie przez dziecko z boisk szk. po odbytych zajęciach 

lekcyjnych lub w dni wolne od pracy oraz przed zajęciami lekcyjnymi, wychowawcy klas mają 

obowiązek poinformować, iż dziecko w tym czasie pozostaje bez nadzoru osoby dorosłej. 

11.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego na terenie boisk szk. w ww. 

przypadku, bez możliwości zapewnienia mu opieki ze strony szkoły  ponoszą rodzice/ opiekunowie 

prawni dziecka. 

12.Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć okulary, kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i 

inne ozdoby zawieszone na szyi i przegubach dłoni, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia swojego 

lub innych osób. 



13.O każdym wypadku, urazie, skaleczeniu, kontuzji, złym samopoczuciu w czasie zajęć sportowych 

uczniowie mają obowiązek natychmiast powiadomić prowadzącego zajęcia. 

14.Za szkody materialne powstałe w wyniku zniszczenia mienia szkoły na terenie boisk szk. 

odpowiada osoba dopuszczająca się tego zniszczenia lub rodzic/opiekun prawny dziecka. 

15.Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie boisk szk.,  ich zarządca nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności. 

16. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego 

regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

17.Treść niniejszego regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na 

tablicy informacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goświnowicach i na jego stronie 

internetowej. 

18.Na boiskach szkolnych zabrania się: 

a-korzystania z ww. terenu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

b-stosowania wulgarnego słownictwa, krzyków, popychania się, brutalnego zachowania itp, 

c- żucia gumy  oraz palenia tytoniu, 

d-wnoszenia jedzenia i picia, opakowań szklanych i innych niebezpiecznych przedmiotów, oraz 

spożywania posiłków w czasie ćwiczeń, 

e-ćwiczenia w niesportowym obuwiu (np. klapkach, sandałach), oraz łańcuszkach, zegarkach, 

kolczykach i innych przedmiotach stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego i innych, 

f-samowolnego korzystania przez  dzieci ze sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu boisk szk. , 

bez właściwego nadzoru osoby dorosłej,  

g-wspinania, wieszania, huśtania się na bramkach, koszach, słupkach oraz przechodzenia przez siatkę 

otaczającą boiska szk., 

h-rozlewania wody i innych płynów na powierzchni boisk szk., 

i- wprowadzania zwierząt na ww. teren, 

j-przebywania dzieciom i młodzieży do lat 14 bez opieki osoby dorosłej, 

k-powodowania/prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pozostałych osób ćwiczących, 

l- użytkowania boisk szk. oraz urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób 

niebezpieczny dla innych użytkowników. 

Regulamin obowiązuje od dnia 02.09.2015 r.                                                      Zatwierdził : 


