
II. Regulamin  korzystania  z obiektów sportowych 
 

II.1.Regulamin korzystania z boiska szkolnego 
1. Administratorem boiska jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 we Wrocławiu. 
2. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 

sportowych zajęć pozalekcyjnych i innych zajęć prowadzonych wyłącznie  pod kierunkiem nauczyciela 
oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób spoza szkoły. 

3. Na boisku szkolnym obowiązuje obuwie sportowe. 
4. Każdy wypadek oraz uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia. 
5. Z urządzeń sportowych i rekreacyjnych uczeń korzysta tylko za zgodą i w obecności nauczyciela 
6. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów szkoły odbywają się 

w obecności nauczyciela. 
7. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób spoza szkoły odbywają się pod nadzorem  instruktora 

sportu lub osoby odpowiadającej za najem boiska. 
8. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu  z 

dyrekcją szkoły (podpisanie umowy najmu). Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie 
odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez 
osoby spoza szkoły. 

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z ich 
przeznaczeniem zabrania się: 

a) używania butów piłkarskich na  metalowych korkach oraz kolców, 
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. 

rower, motorower, deskorolka, rolki itp., 
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek, 
f) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze, 
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych, 
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, 
j) wprowadzania zwierząt, 
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu. 

11. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boiska podejmuje 
instruktor sportu lub osoba funkcyjna szkoły, która w zależności od sytuacji może: 

a) nakazać zmianę obuwia sportowego, 
b)  zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie, 
c)  nakazać opuszczenie terenu boisk. 

12. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać nauczycielom  wychowania 
fizycznego, nauczycielowi dyżurującemu, w sekretariacie lub na portierni szkoły. 

13. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia . 
14. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni 

opiekunowie. 
15. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i 

przestrzegania powyższego regulaminu.  
 

 

II.2. Regulamin korzystania z szatni sportowych 
1. Szatnia jest miejscem służącym do przebierania się. 

2. Uczniowie wchodzą na blok sportowy do szatni 5 minut przed końcem przerwy. 



3. Szatnia jest otwierana i zamykana przez nauczyciela wychowania fizycznego lub wyznaczonego 
dyżurnego. 

4. Każda klasa jest odpowiedzialna za ład i porządek w szatni. 
5. Nie wolno przekładać rzeczy pozostawionych przez innych   uczniów. 
6. Na czas trwania zajęć wychowania fizycznego szatnia jest zamykana na klucz, który pozostaje pod 

pieczą nauczyciela. 
7. Wartościowe przedmioty uczniowie przed zajęciami deponują u nauczyciela. 
8. Uczniowie, którzy nie biorą czynnego udziału w zajęciach wychowania fizycznego obserwują lekcję pod 

opieką prowadzącego zajęcia. 
9. Na terenie szatni obowiązuje zakaz biegania, skakania, przepychanek. 
10. Opuszczając szatnię uczeń pozostawia po sobie porządek i sprawdza, czy nie pozostawił swoich rzeczy. 
11. O wszelkich przejawach agresji wśród uczniów, zauważonych uszkodzeniach sprzętów szatni czy innych 

niepokojących zdarzeniach należy niezwłocznie poinformować nauczyciela wychowania fizycznego. 
12. Uczniowie czekają na korytarzu i wchodzą do szatni dopiero, gdy ostatni uczeń wcześniejszych zajęć ją 

opuści. 
 

II.3. Regulamin  korzystania z magazynu  sprzętu  sportowego 

1. Z magazynu sprzętu sportowego korzystają nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 we 
Wrocławiu. 

2. Za sprzęt i porządek znajdujący się w magazynie odpowiadają wszystkie osoby, którym zostały 
przekazane klucze. 

3. Pobieranie i chowanie sprzętu oraz przebywanie podczas trwania lekcji może odbywać się tylko w 
obecności nauczyciela. 

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia nie może przekazywać klucza osobom nieupoważnionym do wydawania 
przyborów i przyrządów z magazynu. 

5. Prowadzący po zakończeniu zajęć kontroluje ilość chowanego sprzętu oraz ułożenia go w 
wyznaczonych  miejscach. 

6. Za zamknięcie magazynu odpowiada nauczyciel lub osoba do tego upoważniona. 
7. Uczniowie przebywają w magazynku sportowym tylko za zgodą i w obecności nauczyciela.  
8. Za porządek w magazynie odpowiadają wszyscy z niego korzystający, kontrola porządku odbywa się 

zawsze po każdej lekcji. 
 
 

II.4. Regulamin korzystania z placu zabaw i terenu wokół budynków szkoły 
1. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć i zabaw dla wychowanków 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 4. 
2. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa powinna być zamknięte. Odpowiedzialni za to 

są pracownicy szkoły. 
3. Teren placu zabaw oraz znajdujące się na nim urządzenia są codziennie sprawdzane przed wyjściem 

dzieci przez konserwatora. 
4. Jeżeli konserwator stwierdzi nieprawidłowości niezwłocznie przystępuje do ich usunięcia. 
5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać dzieci na plac zabaw 

oraz niezwłocznie powiadomić kierownika gospodarczego lub konserwatora. 
6. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym/szkolnym, zajęcia i zabawy odbywają się na 

wyznaczonym terenie z użyciem sprzętu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci . 
7. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają nauczyciele i pracownicy 

szkoły. 
8. Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez opieki nauczyciela. 
9. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub uderzeniem o twarde 

przedmioty. 
10. Na plac zabaw może być wynoszony sprzęt sportowy oraz zabawki, za które odpowiada nauczyciel. 



11. Działania organizowane na placu zabaw powinny być prowadzone z zastosowaniem metod, form oraz 
pomocy zapewniających bezpieczeństwo wychowankom. 

12. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 
II.5. Regulamin korzystania z placu zabaw 
1. Urządzenia zabawowe przeznaczone są dla dzieci w wieku do 12 lat. 
2. Dzieci na placu zabaw powinny przebywać pod opieką dorosłych. 
3. Urządzenia zabawowe powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
4. Zabrania się wchodzenia na dachy i barierki urządzeń oraz wchodzenia po zjeżdżalni w kierunku 

przeciwnym do kierunku zjeżdżania. 
5. Korzystanie z placu zabaw w godzinach 17.00 do 7.00 jest zabronione. 
6. Zabrania się palenia tytoniu i picia alkoholu. 
7. Wszystkie nieprawidłowości na placu zabaw należy zgłaszać kierownikowi gospodarczemu, 

konserwatorowi lub dyrektorowi szkoły.                                                                                                                               

 
II.6. Regulamin   korzystania z sal sportowych: gimnastycznej, korekcyjnej i rekreacyjnej        
1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i 

sportowych zajęć pozalekcyjnych. 
2. Za stan sali, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego oraz 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzący zajęcia wychowania fizycznego. 
3. Uczniów na salę gimnastyczną wprowadza zawsze nauczyciel. 
4. Na sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko w obecności nauczyciela. 
5. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia. 
6. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nim w czasie zajęć 

sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel. 
7. Sprzęt do ćwiczeń wydaje nauczyciel i należy go rozstawiać tylko  w obecności prowadzącego. Wszelkie 

uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia. 
8. W związku z brakiem osłon na oknach i lampach oświetleniowych na sali rekreacyjnej możliwe jest 

używanie do gier i zabaw wyłącznie miękkich piłek. 
9. Nauczyciel odpowiada za pozostawienie porządku i ładu po zajęciach oraz odniesienie sprzętu do 

magazynku. 
10. Okna można otwierać tylko za zgodą nauczyciela. 
11. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny. 
12. Ćwiczący zachowują porządek w szatni pozostawiając odzież i obuwie w wyznaczonych miejscach. 
13. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi. 
14. Sala gimnastyczna może być udostępniona organizacjom lub osobom prywatnym po zawarciu pisemnej 

umowy z dyrekcją szkoły. 
15. Najemca, nie stosujący się do regulaminu, traci prawo do korzystania z sali gimnastycznej. 
 

 

 

 

 

 

 


