Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

1. REGULAMIN BOISK SZKOLNYCH I OBIEKTÓW
SPORTOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ
ULICA SZKOLNA 53
W oparciu o:
1. Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69,z późniejszymi zmianami
ustala się poniższe zasady regulaminu boisk szkolnych i obiektów sportowych Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej dla budynku przy ulicy Szkolnej 53.

1. Boiska szkolne i szkolne obiekty sportowe stanowią zespół przyszkolnych obiektów
sportowych Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej.
2. Boiska szkolne i obiekty sportowe są przeznaczone do organizacji zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjno - sportowym oraz imprez szkolnych
i środowiskowych.
3. Boiska i obiekty sportowe czynne w dniach pracy szkoły:
-

miesiącach wiosenno-letnich w godz.730-2100;

-

od 1 października do końca lutego do godz. 1700;

-

w innym czasie ustalonym z dyrekcją szkoły.

4. Z boisk i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektów sportowych należy
korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć
oraz aby nie niszczyć boisk i znajdujących się na nich urządzeń sportowych.
5. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych, od godz.745 do 1700 na boisku szkolnym mogą
przebywać tylko uczniowie odbywający zajęcia szkolne.
6. W miesiącach wiosenno-letnich po godzinie 2100, a w miesiącach jesienno-zimowych po
godzinie 1700 na boisku przebywać nie wolno.
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7. Z boisk szkolnych mogą korzystać uczniowie szkoły oraz grupy sportowe posiadające
odpowiednie obuwie do poszczególnych boisk.
8. Zasady i sposób korzystania z boisk przez grupy i osoby pozaszkolne winny być
wcześniej

ustalone

z

dyrektorem

szkoły.

Uczestnicy

zajęć

zobowiązani

są do przestrzegania regulaminu boisk i obiektów sportowych.
9. Zajęcia wychowania fizycznego i sportowe zajęcia pozalekcyjne oraz imprezy rekreacyjne
odbywają się tylko pod opieką nauczycieli, trenerów i instruktorów. Korzystający z boiska
zobowiązani są dbać o porządek na boiskach i obiektach sportowych.
10. Na terenie boisk i obiektów sportowych obowiązuje:
1) zakaz wyprowadzania zwierząt
2) zakaz jazdy wszelkimi pojazdami
3) zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu i zażywania innych
używek.
11. Zasady korzystania z urządzeń placu zabaw określa regulamin placu zabaw „Wesoła
Szkoła”.
12. Za zdarzenia i wypadki na boisku szkolnym i szkolnych obiektach sportowych wynikające
z

nieprzestrzegania

powyższego

regulaminu,

dyrekcja

szkoły

nie

ponosi

odpowiedzialności.
13. Za zapoznanie uczniów z niniejszym regulaminem odpowiadają nauczyciele wychowania
fizycznego uczący w danej klasie, instruktorzy i trenerzy prowadzący zajęcia sportowe
i rekreacyjne oraz organizatorzy imprez szkolnych i środowiskowych, wychowawcy klas
i wychowawcy świetlicy.
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