
REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO                                                                
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. STANISŁAWA STASZICA W POZNANIU

Ustalenia organizacyjne

§ 1

1. Boisko  szkolne  jest  miejscem  przeznaczonym  do  prowadzenia  zajęć  sportowych   z  wychowania
fizycznego, zajęć rekreacyjno – sportowych.

2. Zajęcia odbywają się wyłącznie w obecności nauczyciela.
3. Przed  rozpoczęciem zajęć  lekcyjnych  i  po  ich  zakończeniu  szkoła  nie  ponosi  odpowiedzialności  za

bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie boiska szkolnego.
4. Z urządzeń znajdujących się na terenie boiska należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Za  wszelkie  uszkodzenia  odpowiada  materialnie  osoba,  która  wyrządziła  szkodę  lub  jej  prawni

opiekunowie.
6. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń  należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fizycznego lub

w sekretariacie szkoły.
7. Korzystanie z boisk dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją

szkoły.
8. Na obiekcie obowiązuje zakaz:

1) wprowadzania psów i innych zwierząt,
2) niszczenia urządzeń,
3) palenia wyrobów tytoniowych,
4) spożywania napojów alkoholowych,
5) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
6) zaśmiecania terenu,

9. Osoby   przebywające   na   terenie   obiektu   sportowego   zobowiązane  s ą   do   zachowania
porządku 
i przestrzegania powyższego regulaminu.

10.Sala  gimnastyczna  jest  miejscem przeznaczonym do  prowadzenia  zajęć  sportowych  z  wychowania
fizycznego, zajęć rekreacyjno – sportowych.

11.Przebywanie  na  sali  gimnastycznej  dozwolone  jest  tylko  w  obecności  nauczyciela  prowadzącego
zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

12.Osoby ćwiczące obowiązuje odpowiedni strój sportowy: koszulka, spodenki, obuwie sportowe. Strój
powinien być czysty i dostosowany do wymogów nauczyciela.

13.Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i odzież  w należytym porządku.
14.Korzystających  z  sali  gimnastycznej  obowiązuje  poszanowanie  mienia  społecznego  i  utrzymanie

czystości na sali oraz w pomieszczeniach sanitarnych.
15.W czasie  ćwiczeń obowiązuje  bezwzględne przestrzeganie  przepisów bezpieczeństwa oraz  poleceń

nauczyciela.
16.Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela.
17.W czasie ćwiczeń uczniowie powinni asekurować się.
18.Rzeczy wartościowe takie jak: telefony, pieniądze itp. należy pozostawić u nauczyciela prowadzącego

zajęcia.
19.Każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
20.Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
21.Każdy wypadek uczniowie mają obowiązek natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
22.Sala gimnastyczna może być udostępniona organizacjom lub osobom prywatnym po zawarciu pisemnej

umowy z dyrekcją szkoły.
23.Najemca nie stosujący się do regulaminu traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej.
24.Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i 

przestrzegania powyższego regulaminu.
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