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ZAŁĄCZNIK NR 12 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH W 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR27 IM. ZDZISŁAWA KRZYSZKOWIAKA 

Z ODDZIALAMI SPORTOWYMI W BYDGOSZCZY ORAZ ZASADY 

KORZYSTANIA Z TERENÓW PRZYSZKOLNYCH 

 

Niniejszy regulamin określa zasady zachowania się na terenach przyszkolnych i korzystania z 

obiektów sportowych szkoły. 

 

Postanowienia ogólne 

1. Tereny przyszkolne i obiekty sportowe są miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć 

z wychowania fizycznego oraz zajęć rekreacyjno-sportowych. 

2. Z przyszkolnych terenów oraz obiektów sportowych należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć sportowych odpowiadają nauczyciele 

prowadzący. 

4. Urządzenia sportowe zamontowane na terenie przyszkolnym i obiektach sportowych 

stanowią mienie szkoły.  

5. W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu lub urządzeń sportowych o zaistniałym 

fakcie należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia sportowe.  

6. Korzystający z terenów przyszkolnych oraz z obiektów sportowych są odpowiedzialni za 

przestrzeganie czystości. 

7. W roku szkolnym, w czasie odbywania planowanych zajęć sportowych,  z  obiektów 

sportowych korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 im. Zdzisława 

Krzyszkowiaka z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy. 

8. W godzinach popołudniowych, w weekendy oraz w wakacje z obiektów sportowych 

mogą korzystać odpłatnie osoby prywatne lub kluby sportowe wyłącznie w celach 

rekreacyjno – sportowych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły. 
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9. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektów sportowych zgodnie z ich 

przeznaczeniem, tylko pod opieką osób dorosłych, odpowiedzialnych za ich 

bezpieczeństwo. 

10. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Dyrektora 

szkoły o nieszczęśliwym wypadku zaistniałym podczas zajęć sportowych. 

11.  Na terenie obiektów sportowych i terenie przyszkolnym zabrania się: 

 spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu, 

 zaśmiecania terenu, 

 niszczenia przyrody, ogrodzenia, ławek i sprzętów sportowych, (np. bramek, koszy,    

            słupków, itp.), 

 niszczenia elewacji budynku szkolnego, 

 poruszania się rowerami, motocyklami i innymi pojazdami mechanicznymi.  

12. Na terenie przyszkolnym i obiektach sportowych należy zachowywać się zgodnie z 

ogólnie przyjętymi zasadami kultury. 

 


