
 

REGULAMIN BOISKA SPORTOWEGO 
 

Boisko dostosowane jest dla dzieci szkoły podstawowej. 

 

1. Wstęp na boisko szkolne odbywa się tylko pod opieką nauczyciela. 

 

2. Na boisku szkolnym mogą przebywać uczniowie podczas zajęć  

z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno – sportowych oraz przerw 

międzylekcyjnych. 

 

3.  Dyrektor oraz pracownik obsługi szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za 

rzeczy pozostawione na terenie boiska i wypadki zaistniałe po godzinach zajęć 

szkolnych. 

 

4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele    

dyżurujący. 

 

5.  Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie 

boiska. 

 

6. Korzystanie z boisk dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po 

uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły. 

 

7. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela 

wychowania fizycznego, nauczyciela dyżurującego lub w sekretariacie szkoły. 

 

8. Za stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń odpowiada 

administrator boiska, zaś przed lekcją kontroluje go nauczyciel prowadzący 

zajęcia. 

 

9. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie  osoba, która wyrządziła 

szkodę lub jej prawni opiekunowie. 

 

10. Urządzenia i sprzęt  znajdujący się na boisku należy wykorzystywać zgodnie 

z jego przeznaczeniem. 

 

11. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku będą pociągnięte do 

odpowiedzialności karnoadministracyjnej. 

 

 



12. Na obiekcie sportowym obowiązuje zakaz; 

- wprowadzania psów i innych zwierząt, 

- niszczenia urządzeń, 

- palenia wyrobów tytoniowych, 

- spożywania napojów alkoholowych, 

- przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych 

środków odurzających, 

- zaśmiecania terenu, 

- jazdy na rolkach, rowerach, biegania w korkach. 

- wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, wózkami 

dziecięcymi itp. po płycie boiska i bieżni tartanowej 

- wchodzenia i wieszania się na ogrodzeniach szkoły i urządzeniach 

sportowych, 

- przeszkadzania zorganizowanym grupom podczas zajęć, 

- zakłócania porządku i używania słów wulgarnych  

 

13. Osoby przebywające na terenie SP68 w Warszawie i korzystające  

z boiska w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem na żądanie pracownika 

szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych 

z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły. 

 

14. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie  

w drodze postępowania karnoadministracyjnego z art. 51 § 1 i 2 oraz art. 54 

Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2007r., Nr 109, poz. 756 z póz. zm.),  

a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 

Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88 poz. 553 z późn. zm.). 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE: 

 

112 NUMER ALARMOWY 

999 POGOTOWIE RATUNKOWE 

998 STRAŻ POŻARNA 

997 POLICJA 

986   STRAŻ MIEJSKA 

 

 

 

 


