
Regulamin korzystania z boiska szkolnego i placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej nr 215 w 

Warszawie 

 

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Szkoła Podstawowa nr 

215. 

2.  Grafik korzystania z boiska: 

- od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.00 -   boisko i plac zabaw 

przeznaczony jest wyłącznie do użytku  szkolnego 

 - od poniedziałku do piątku w 18.00-20.00 boisko i plac zabaw  dostępne  dla 

wszystkich chętnych. 

- soboty, niedziele, święta – boisko nieczynne 

3. W godzinach pracy szkoły boisko szkolne i plac zabaw jest miejscem 

przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć 

rekreacyjno-sportowych. 

4.Zajęcia wychowania fizycznego na boisku odbywają się tylko i wyłącznie w 

obecności nauczyciela. 

5.Podczas zajęć rekreacyjno-sportowych za bezpieczeństwo uczniów zapisanych 

do świetlicy szkolnej odpowiadają wychowawcy świetlicy. 

6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów 

przebywających na terenie boiska szkolnego przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć lekcyjnych i/ lub świetlicowych. 

7. Z urządzeń znajdujących się na terenie boiska należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem, a wszelkie uszkodzenia boiska, placu zabaw i sprzętu i 

niewłaściwe korzystanie  należy zgłaszać do nauczycieli, w sekretariacie 

szkoły (tel. 22-610-67-79)  lub na straż miejską (tel. 989) 

8. Bieżący stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń  kontroluje 

nauczyciel prowadzący zajęcia. 



9. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła 

szkodę lub jej prawni opiekunowie 

10.  Na obiekcie obowiązuje zakaz: 

-  jazdy i wprowadzania rowerów, motorowerów, rolek, wrotek, deskorolek itp. 

wprowadzania psów i innych zwierząt,   

-  niszczenia urządzeń i nawierzchni znajdujących się na boisku i placu zabaw,   

- śmiecenia 

- palenia wyrobów tytoniowych,  spożywania napojów alkoholowych i 

narkotyków,   

- wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych i materiałów grożących pożarem, 

- śmiecenia, zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 

- przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych 

środków odurzających 

12.  Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do 

zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu, przepisów BHP, 

przepisów ciwpożarowych i stosowania się do znaków bezpieczeństwa. W 

przypadku wypadku na terenie obiektu są zobowiązane powiadomić 

administratora o zaistniałym zdarzeniu nauczycieli, sekretariat szkoły (tel. 22-

610-67-79)  lub na straż miejską (tel. 989) 

13.  Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu dyrekcja nie 

ponosi odpowiedzialności. 

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania. 

          

 


