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Regulamin boiska szkolnego 

Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance 

 

1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 

dodatkowych zajęć sportowych, rozgrywek sportowo-rekreacyjnych i różnego rodzaju szkol-

nych imprez rozrywkowo-kulturalnych. 

2. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego w celach rekreacyjnych w trakcie przerw mię-

dzylekcyjnych zgodnie z przyjętym harmonogramem aktywności poszczególnych klas w tym 

miejscu szkolnym, zatwierdzanym corocznie na początku danego roku szkolnego i udostępnio-

ny uczniom.   

3. Wskazana przestrzeń sportowa jest boiskiem wielofunkcyjnym. 

4. Zajęcia na boisku szkolnym odbywają się wyłącznie w sposób zorganizowany w czasie zajęć 

lekcyjnych i pod opieką nauczyciela dyżurującego w trakcie przerw międzylekcyjnych zgodnie 

z przyjętym harmonogramem aktywności poszczególnych klas w tym miejscu szkolnym. 

5. Z boiska szkolnego korzystają uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance 

oraz osoby zaproszone przez szkołę. Grupy zorganizowane korzystające z obiektu podczas za-

jęć lekcyjnych, rozgrywek sportowych i zajęć pozalekcyjnych muszą przebywać pod opieką 

nauczycieli bądź osób dorosłych. Sposób i zasady korzystania z obiektu powinny być wcze-

śniej ustalone z dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej. 

6. Na boisku szkolnym można przebywać w godz. 7.45–16.00.  

7. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela. 

8. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.   

9. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fi-

zycznego, nauczyciela dyżurującego lub sekretariatu szkoły. 

10. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o urządzenia 

sportowe, które powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. Nie wolno wspinać się po metalowych konstrukcjach, siatkach i ogrodzeniu. 

12. Użytkownicy boiska szkolnego zachowują się kulturalnie, nie używają wulgaryzmów. 

13. Zabrania się wnoszenia na boisko szkolne niebezpiecznych i ostrych przedmiotów, szklanych 

opakowań, jedzenia i napojów. 

14. Na obiekcie sportowym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów 

alkoholowych i innych substancji zmieniających świadomość, przebywania osobom pod wpły-

wem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających. 

15. Zabrania się używania na nawierzchni sportowej butów z korkami. 



2 

 

16. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska i terenów przyszkolnych 

pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 

17. Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po boisku wszelkimi pojazdami oraz przemieszczania 

się po nim na rolkach.  

18. Całkowity zakaz wstępu na boisko i teren szkoły mają osoby nietrzeźwe oraz osoby z psami 

i innymi zwierzętami. 

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

odbywający zajęcia wychowania fizycznego pod nadzorem nauczyciela.  

20. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie użyty może być zagroże-

niem dla ćwiczących. Sprzęt ten może być używany tylko w obecności nauczyciela lub trenera.  

21. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego posługiwania 

się sprzętem sportowym. 

22. Za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego, nawierzchni sportowej 

bądź ogrodzenia odpowiada materialnie sprawca lub rodzice niepełnoletniego sprawcy (opie-

kunowie prawni). 

23. Odpowiedzialnymi za stan boiska szkolnego, sprzętów i urządzeń sportowych są: dyrektor 

szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy pedagogiczni i administracyjni szko-

ły. 

24. Uczniowie samowolnie korzystający z terenu boiska szkolnego lub placu zabaw poza godzi-

nami swoich zajęć nie są objęci opieką pracowników szkoły. 

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

regulaminu, kierownictwo szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 

26. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń będzie ukarany zgodnie z systemem nagród 

i kar przewidzianych w statucie szkoły. 

 

Zatwierdził: 

 

 

.............................................        .........................…...............      

    (miejscowość, data)                     (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)             

      

 

 

 

(pieczęć szkoły) 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 22 listopada 2018 r. 


