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§ 1 

Ustalenia organizacyjne 

 

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

2. W godzinach od 7.10 do 17.00 boisko przeznaczone jest wyłącznie do użytku szkolnego. 
3. Korzystanie z boisk dla osób postronnych możliwe jest w czasie trwania zajęć szkolnych od godz. 7.10 – 17.00 

wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły. 

4. Osoby chcące korzystać z boisk mogą bez uzgodnienia z dyrektorem wchodzić na ich teren po zakończeniu 
obowiązkowych zajęć szkolnych i/lub świetlicowych po godz. 17.00. 

5. Z urządzeń znajdujących się na terenie boiska należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
6. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczycieli lub w sekretariacie szkoły. 
7. Bieżący stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia. 
8. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie. 
9. Zajęcia lekcyjne i opiekuńczo-wychowawcze na terenie boisk odbywają się wyłącznie w obecności nauczyciela. 
10. Podczas zajęć rekreacyjno-sportowych za bezpieczeństwo uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej odpowiadają 

nauczyciele – wychowawcy świetlicy. 
11. 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. 

12. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
uczniów i osób postronnych znajdujących się na terenie boiska szkolnego. 

13. Na terenie całej szkoły obowiązuję cisza nocna od godziny 22.00. 
14. Osoby   przebywające   na   terenie   obiektu   sportowego   zobowiązane  są   do   zachowania   porządku  

i przestrzegania powyższego regulaminu. 
 
 

§ 2. 

Przepisy porządkowe 

1. Osoby ćwiczące podczas zajęć wychowania fizycznego obowiązuje odpowiedni strój sportowy (zmienny):  

1) koszulka sportowa,  

2) spodenki/spodnie dresowe/leginsy,  

3) obuwie sportowe z jasną podeszwą.  

2. Strój powinien być czysty i schludny. 

3. W czasie przebywania młodzieży na terenie boisk szkolnych szatnia musi być zamknięta. 
4. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając obuwie i odzież w należytym porządku. 
5. Dyrekcja i nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni (pieniądze, 

biżuteria, telefony komórkowe, itp.). Na prośbę ucznia można pozostawić te przedmioty w depozycie u 
nauczyciela lub osoby niećwiczącej. 

6. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszystkie uszkodzenia sprzętu trzeba 
natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia. 

7. Utrzymanie czystości i porządku w  szatni należy do uczniów przebywających w szatni na danej godzinie lekcyjnej. 
8. Niećwiczący podczas zajęć mają obowiązek przebywać w miejscu zajęć na terenie boiska. 
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9. Uczniowie na teren boisk szkolnych wychodzą pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
10. Uczeń może opuścić boisko szkolne tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela. 

11. Podczas lekcji musi być zachowana pełna dyscyplina, uczniowie wykonują ćwiczenia pod ścisłą kontrolą 
nauczyciela i tylko na jego polecenie lub sygnał. 

12. W czasie ćwiczeń obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa oraz poleceń nauczyciela. 

13. W czasie ćwiczeń uczniowie powinni asekurować się. 

14. Podczas zajęć, zawodów, imprez sportowych widzowie przebywają na boisku sportowym wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych. 

15. Na początku i na końcu lekcji sprzęt sportowy musi być przeliczony i zabrany z obiektu oraz odniesiony do 
magazynku w obecności nauczyciela przez osoby niećwiczące lub wskazane przez nauczyciela prowadzącego 
zajęcia. 

16. Nieprzestrzeganie regulaminu podczas zajęć na terenie boiska szkolnego będzie miało wpływ na ocenę z 
wychowania fizycznego oraz podlegało karom zawartym w Statucie Szkoły. 

17. Za szkody materialne powstałe w wyniku celowego niszczenia mienia wspólnego szkoły odpowiada osoba 
dopuszczająca się tego zniszczenia lub opiekun prawny tej osoby. 

18. Po zakończonych zajęciach sprzęt sportowy musi być przeliczony i zabrany z obiektu oraz odniesiony do magazynu 
sprzętu sportowego przez osoby wskazane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 
 

§ 3. 

Zabrania się !!! 

1. Niećwiczącym przebywania poza terenem boisk szkolnych. 

2. Przebierania się i rozrzucania odzieży na terenie boisk szkolnych, szatni lub łazience. 

3. Zakładania podczas ćwiczeń na lekcji m.in: wiszących kolczyków, bransoletek, łańcuszków, zegarków, słuchawek 

audio oraz innych przedmiotów stwarzających zagrożenie dla zdrowia swojego oraz współćwiczących. Podczas lekcji 

wychowania fizycznego niedopuszczalne są również długie paznokcie oraz ćwiczenie w rozpuszczonych, długich 

włosach.  

4. Samodzielnego korzystania ze sprzętu i przyrządów bez zgody nauczyciela (wspinania się po drabinkach, linach, 

obręczach do piłki koszykowej). 

5. Żucie gumy, wnoszenia jedzenia, napojów gazowanych oraz spożywania ich w czasie zajęć wychowania fizycznego. 

6. Zabierania niebezpiecznych przedmiotów oraz opakowań szklanych. 

7. Korzystania z elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


