
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2018/2019 dyrektora  

Szkoły Podstawowej Nr 158  im. Jana Kilińskiego z dnia 06.11.2018 r.  

 

 

Regulamin korzystania z boiska 

Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie 

 

 

1.Boisko szkolne przeznaczone jest do przeprowadzania zajęć lekcyjnych wychowania 

fizycznego, do szkolnych zawodów sportowych oraz zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych.  

 

2. Przebywanie osób postronnych oraz korzystanie przez grupy zorganizowane z boiska  jest 

możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.  

 

3. Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po boisku wszelkimi pojazdami.  

 

4. Wszelkie zajęcia sportowe muszą być przeprowadzane pod nadzorem nauczyciela 

wychowania fizycznego/ trenera pływania, trenera piłki nożnej, trenera p. siatkowej  

a w klasach 1-3 nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.  

 

5. Dopuszcza się prowadzenie zajęć rekreacyjnych na boisku pod nadzorem nauczycieli - 

wychowawców świetlicy. 

 

6. Przed rozpoczęciem zajęć sportowych/rekreacyjnych prowadzący zajęcia zobowiązany jest 

sprawdzić stan techniczny boiska/terenów zielonych i urządzeń, z których będzie korzystał. 

W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest nie rozpoczynać zajęć 

sportowych/rekreacyjnych i zgłosić ten fakt Dyrektorowi Szkoły.  

 

7. W czasie przerw międzylekcyjnych, podczas których uczniowie mogą przebywać na 

terenie boiska szkolnego, nadzór nad nimi pełni nauczyciel dyżurujący zgodnie  

z opracowanym harmonogramem dyżurów międzylekcyjnych. 

 

8. Korzystanie z boiska jest możliwe tylko w odpowiednich warunkach pogodowych przy 

suchej nawierzchni.  

 

9. Wejście i wyjście z boiska odbywa się wyłącznie wyznaczonymi drzwiami.  

 

10. Zajęcia sportowe na boisku odbywają się w stosownych strojach sportowych  

i odpowiednim, bezpiecznym obuwiu na płaskiej podeszwie – zakaz używania korków  

i kolców.  

 



11. Uczniowie przed zajęciami wychowania fizycznego przebierają się w stroje sportowe  

w szatni.  

 

12. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego pozostają pod nadzorem 

nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

 

13. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie użyty 

może być zagrożeniem dla ćwiczących. Sprzęt ten może być używany tylko w obecności 

nauczyciela lub trenera.  

 

14. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego 

posługiwania się sprzętem sportowym.  

 

15. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają prowadzącemu zajęcia, a prowadzący zajęcia 

Dyrektorowi Szkoły/Wicedyrektorowi/ służbie BHP.  

 

16. Z urządzeń sportowych znajdujących się na boisku szkolnym należy korzystać zgodnie z 

ich przeznaczeniem. 

 

17. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:  

a. spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków  

odurzających,  

b. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,  

c. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe (huśtania się na bramkach do gry 

w piłkę),  

d. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,  

e. wprowadzania psów i innych zwierząt. 

 

18. Korzystający z boiska mają obowiązek zachowywać się kulturalnie, nie stwarzając 

zagrożenia dla zdrowia i   życia  własnego i pozostałych osób znajdujących się na boisku.  

 

19. Za utrzymanie porządku na terenie boiska i terenów zielonych odpowiedzialni są 

pracownicy obsługi szkoły. 

 

20. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w zakresie porządku i bezpieczeństwa na 

boisku należy bezzwłocznie powiadomić Dyrektora  Szkoły lub kierownika gospodarczego. 

 

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

powyższego regulaminu, kierownictwo szkoły nie ponosi odpowiedzialności.  

 

22. Dyrekcja oraz pracownicy obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności  

za rzeczy pozostawione na terenie boiska. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności  

za wypadki powstałe w dni robocze oraz w dni wolne od pracy w trakcie  



korzystania z obiektu bez dozoru nauczyciela oraz bez uzyskania zgody  

Dyrektora Szkoły na przebywanie na terenie obiektu.  

 

23. Osoby przebywające na terenie i korzystające z boiska w sposób niezgodny  z niniejszym 

regulaminem na żądanie pracownika obsługi szkoły zobowiązane są do natychmiastowego 

opuszczenia terenu szkoły.  

         

 

 

 

 


