
Regulamin korzystania z boiska szkolnego, placu zabaw, terenów rekreacyjnych przy
Zespole Szkół w Rakoszycach

§ 1

Boisko szkolne, plac zabaw, tereny rekreacyjne są zarządzane przez  Dyrekcję Zespołu Szkół w Rakoszycach. Są
one  obiektami  użyteczności  publicznej  i  służą  do  przeprowadzania  zajęć  szkolnych,  zajęć  rekreacyjno-
sportowych,  imprez  organizowanych  przez  szkołę.  Zgodę  na  korzystanie  z  boiska  szkolnego,  placu  zabaw,
terenów  rekreacyjnych  wydaje  Dyrekcja  Szkoły.  Boisko  szkolne,  plac  zabaw,  tereny  rekreacyjne  są
udostępniane powszechnie w godzinach 700 do 2100. Poza tymi godzinami jest całkowity zakaz przebywania
osobom postronnym na terenie szkoły i boiska szkolnego.

§ 2

1. Z boiska szkolnego mogą korzystać:
- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, a w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego
opiekuna;
 -  kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;
 - zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego;
 - osoby fizyczne;
 -  uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach sportowych  z udziałem publiczności.
2. Z placu zabaw korzystać mogą dzieci do lat 10 pod nadzorem nauczyciela, a w przypadku innych zajęć pod
nadzorem pełnoletniego opiekuna.

§ 3

1. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko uczniowie odbywający
zajęcia  wychowania fizycznego pod nadzorem nauczyciela.
2.  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.
3. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego posługiwania się sprzętem
sportowym.

§ 4

1. Każdy, kto przebywa na terenie boiska szkolnego, placu zabaw, terenów rekreacyjnych, powinien zachować
się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
2. Zabrania się wnoszenia na teren boiska szkolnego placu zabaw, terenów rekreacyjnych przedmiotów:
- niebezpiecznych przedmiotów;
- materiałów pożarowo niebezpiecznych;
- substancji żrących lub farbujących;
- środków odurzających lub substancji psychotropowych;
- butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału;
- napojów alkoholowych;
- urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu.
3. Ponadto zakazuje się:
-  wstępu  osobom  w  stanie  wskazującym  na  spożycie  alkoholu  lub  użycie  wszelkiego  rodzaju  środków
odurzających;
- wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla korzystających z boiska szkolnego, placu zabaw, terenów
rekreacyjnych  (dach  sali  gimnastycznej  i  kotłowni,  odgrodzony teren  w bezpośrednim sąsiedztwie  budynku
szkoły);
- rzucania wszelkich przedmiotów stanowiących zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego;
- rozniecania ognia;
- spożywania alkoholu;
- niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu znajdującego się na terenie boiska, placu zabaw, terenów rekreacyjnych;
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- rzucania piłką w kierunku budynku szkoły;
- przechodzenia przez ogrodzenie poza teren szkoły;
- wchodzenia na drzewa rosnące na terenie szkoły;
-  niszczenia  elementów  urządzeń  zabawowych,  sportowych  oraz  wszelkich  innych  elementów  małej
architektury;
- przebywania dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych;
- użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego niezgodnie z ich funkcją;
- zaśmiecania całego terenu szkolnego i przyszkolnego;
- wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów jako przewodników;
- wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, bez zezwolenia Dyrekcji Szkoły;
- prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam bez zgody Dyrekcji Szkoły.

§ 5

1.  Wszelkie  uszkodzenia  urządzeń  sportowych  należy  zgłaszać  prowadzącemu  zajęcia.  Prowadzący  zajęcia
powinien niezwłocznie powiadomić konserwatora szkoły o zaistniałym uszkodzeniu, awarii.
2. Każdy wypadek należy zgłosić prowadzącemu zajęcia lub nauczycielowi dyżurującemu.

§ 6

Korzystający i przebywający na terenie boiska, placu zabaw, terenów rekreacyjnych winni zastosować się do
zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 7

Za  wszelkie  zniszczenia  wynikłe  z  przyczyn  niewłaściwego  korzystania  z  boiska,  placu  zabaw,  terenów
rekreacyjnych  urządzeń,  sprzętu,  itp.  obciążony  będzie  korzystający  lub  przebywający  na  terenie  obiektu
szkolnego, powodujący zniszczenie.

§ 8

W przypadku  wypadku,  awarii,  pożaru,  uszkodzeń zaistniałych  na terenie  szkoły,  boiska  szkolnego  ,  placu
zabaw,  terenów  rekreacyjnych  niezwłocznie  należy  zawiadomić  pracowników  dyżurujących  lub  Dyrekcję
Szkoły i odpowiednie służby.

Obowiązuje : od 20 maja 2008r.
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