Regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej

9. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁĘCZNEJ
ULICA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12

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 Marszałka
Piłsudskiego 12.
1. Z boiska szkolnego w pierwszej kolejności korzysta młodzież szkolna realizująca
zajęcia programowe. Grupy zorganizowane korzystające z obiektu podczas zajęć
lekcyjnych, rozgrywek sportowych i zajęć pozalekcyjnych muszą przebywać pod
opieką nauczycieli bądź osób dorosłych. Sposób i zasady korzystania winny być
wcześniej ustalone z dyrektorem szkoły.
2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.
3. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek
zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.
4. Wszyscy użytkownicy boiska są zobowiązani do zachowania czystości i dbania
o urządzenia.
5. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska i terenów przyszkolnych,
pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem.
6. Obowiązuje zakaz jazdy po boisku wszelkimi pojazdami w czasie, gdy odbywają się
tam zajęcia sportowe.
7. Całkowity zakaz wstępu na boisko i teren szkoły mają osoby nietrzeźwe i osoby
z psami.
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8. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko
uczniowie odbywający zajęcia wychowania fizycznego pod nadzorem nauczyciela.
9. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania
powyższego regulaminu, kierownictwo szkoły nie ponosi odpowiedzialności.
10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń będzie ukarany zgodnie z systemem
nagród i kar przewidzianych w Statucie szkoły.
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