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RREEGGUULLAAMMIINN  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  BBOOIISSKK  II  PPLLAACCUU  ZZAABBAAWW  

 

 

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady korzystania z boisk i placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 24 

w Gdańsku, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz inne istotne 

kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z kompleksu i utrzymaniem  

go we właściwym stanie. 

2. Boiska i plac zabaw są własnością miasta Gdańsk, zarządzaną i użytkowaną przez Szkołę 

Podstawową nr 24. 

3. Obiekty przeznaczone są do realizacji zadań statutowych uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 24.  

 

ZZAASSAADDYY  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  KKOOMMPPLLEEKKSSUU  BBOOIISSKK  SSZZKKOOLLNNYYCCHH  

  

§ 2. 

1. Kompleks boisk szkolnych tworzą: 

1.1 boisko wielofunkcyjne, 

1.2 boisko do siatkówki, 

2. Boiska są obiektami wykorzystywanymi do prowadzenia między innymi zajęć 

lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, 

rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży. 

3. Boiska czynne są (z wyjątkiem świąt): 

3.1 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 20:00, 

3.2 w soboty i niedziele w godz. 10:00 – 18:00. 

4. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności 

przeprowadzenia jego konserwacji. 

5. Pierwszeństwo do korzystania z boisk mają uczniowie szkoły w ramach zajęć lekcyjnych, 

pozalekcyjnych oraz świetlicowych. 

6. Po lekcjach oraz w dni wolne od zajęć z boiska mogą korzystać uczniowie szkoły pod 

opieką dorosłych lub za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów znajdującą się w 

dokumentacji szkoły oraz grupy zorganizowane na podstawie umowy wynajmu. 
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7. Osoby uczące się w innych szkołach, a zamieszkujące w okolicy Szkoły Podstawowej nr 

24 w Gdańsku – mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie pod opieką dorosłych lub na 

podstawie wniosku złożonego przez rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 1). 

8. Osoby wchodzące na teren kompleksu boisk zobowiązane są do wpisania się  

do rejestru znajdującego się w portierni. Uczniowie szkół na czas korzystania  

z obiektu pozostawiają legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości. Rodzice, 

opiekunowie po wpisaniu się do rejestru zobowiązani są do okazania dokumentu 

potwierdzającego tożsamość. 

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość należy wypełnić 

odpowiedni druk oświadczenia. 

9. Boiska mogą być udostępniane grupom zorganizowanym po wcześniejszym dokonaniu 

rezerwacji terminu oraz uzgodnieniu warunków z dyrektorem szkoły. 

10. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący zajęcia zobowiązany jest  

do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska oraz czy 

na terenie boiska nie znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów. 

11. Bezwzględna cisza na boisku szkolnym obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. 

12. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, z boisk należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem.  

13. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych 

oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. 

14. Nie przewiduje się wypożyczania sprzętu innego poza tym, w który boisko jest 

wyposażone na stałe. 

 

ZZAASSAADDYY  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZ  PPLLAACCUU  ZZAABBAAWW  

 

§ 3. 

1. Plac zabaw jest obiektem wykorzystywanym przez dzieci z oddziałów przedszkolnych, 

uczniów klas I – III oraz grupy świetlicowe – wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, pracy świetlicy oraz w dni wolne od zajęć  

i święta – plac zabaw jest zamknięty. 

3. Przed rozpoczęciem każdych zajęć nauczyciel pobiera w sekretariacie szkoły klucz do 

furtki oraz jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń stanowiących 

wyposażenie placu zabaw, czy na jego terenie nie znajdują się przedmioty zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów. 
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4. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, z urządzeń znajdujących się na placu zabaw 

należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.  

5. Korzystający z placu zabaw zobowiązani są do używania odpowiedniego obuwia 

sportowego o płaskiej podeszwie. 

6. Zastrzega się możliwość wyłączenia placu zabaw z użytkowania w przypadku 

konieczności przeprowadzenia jego konserwacji. 

 

PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE  UURREEGGUULLOOWWAANNIIAA  DDOOTTYYCCZZĄĄCCEE  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA    

ZZ  KKOOMMPPLLEEKKSSUU  BBOOIISSKK  II  PPLLAACCUU  ZZAABBAAWW  

 

§ 4. 

O wszelkich zauważonych uszkodzeniach na terenie boiska i placu zabaw należy powiadomić 

pracowników szkoły.  

 

§ 5. 

Na terenie boisk sportowych i placu zabaw zabrania się: 

1. Niszczenia urządzeń i nawierzchni. 

2. Przeszkadzania zorganizowanym grupom. 

3. Jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, samochodami, na rolkach,  

na deskorolkach itp.  

4. Wprowadzania psów oraz innych zwierząt. 

5. Palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu oraz innych używek. 

6. Wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe (za wyjątkiem ścian 

wspinaczkowych). 

7. Przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych. 

8. Zaśmiecania terenu i niszczenia roślinności. 

9. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych. 

10. Palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych. 

11. Użytkowania boisk szkolnych oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem  

lub w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników. 

12. Wstępu na teren szkolny i przebywania na boisku poza wyznaczonymi godzinami. 

13. Używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi. 
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§ 6. 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska  

i placu zabaw. 

2. Dyrekcja i administracja Szkoły Podstawowej nr 24 nie bierze odpowiedzialności za 

wypadki osób, które nie były pod nadzorem nauczyciela. 

3. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej 

prawni opiekunowie. 

4. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska szkolnego 

szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

§ 7.  

1. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność. 

2. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych 

znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która 

dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich, prawny opiekun. 

3. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, 

przepisów ppoż. i bhp, a także poleceń wydanych przez przedstawiciela zarządcy oraz 

zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego 

bezpośrednim otoczeniu. 

4. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku podlegają 

odpowiedzialności karno-administracyjnej. 

5. Osoby korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem,  

na żądanie pracownika szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania tych 

działań i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły. 

6. Niezastosowanie się do ww. zasad rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-

administracyjnego(art. 51 § 1 i 2, art. 54 KW) 

7. Osoby korzystające z boisk oraz placu zabaw zobowiązane są do zapoznania się  

z niniejszym regulaminem i przestrzegania ustanowionych zasad (regulamin 

udostępniony jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły). 

 

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem nr 1/2017-2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 24 w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2017 r.  

 


