NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BYDGOSZCZY

REGULAMIN BOISKA I PLACU ZABAW
PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
1. Boisko szkolne i plac zabaw są miejscami przeznaczonymi do prowadzenia
zajęć z wychowania fizycznego, rekreacyjno-sportowych, opiekuńczowychowawczych oraz spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów
NSP1.
2. Z urządzeń zabawowych mogą korzystać uczniowie w wieku od 6 do 14 lat.
3. Z boiska i urządzeń placu zabaw korzystają uczniowie wyłącznie pod opieką
nauczycieli, rodziców lub opiekunów.
4. Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie realizujący zajęcia
programowe.
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia/dyżurujący odpowiadają za bezpieczeństwo
uczniów przebywających na boisku i placu zabaw podczas planowych zajęć.
W pozostałych sytuacjach odpowiedzialność ponoszą osoby, pod opieką
których dzieci korzystają z boiska i placu zabaw.
6. Stan techniczny boiska, placu zabaw i znajdujących się na nich urządzeń
kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia/dyżurujący – przed wprowadzeniem
uczniów.
7. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego, który samowolnie użyty
może być zagrożeniem dla ćwiczących. Sprzęt ten może być używany tylko
w obecności nauczyciela.
8. Z urządzeń sportowych i zabawowych należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas zabaw i ćwiczeń dzieci mają obowiązek
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poleceń nauczyciela.
9. Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać
następujących reguł:
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe;
2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń
zabawowych;
3) zabronione jest korzystanie z bujaków przez więcej niż jedno dziecko
na jednym miejscu;
4) z kącika gimnastycznego może korzystać jednocześnie nie więcej niż
dziewięcioro uczniów.
10. Systematycznego przeglądu stanu technicznego urządzeń znajdujących się
na boisku i placu zabaw dokonuje konserwator zatrudniony w szkole.
11. Wszelkie uszkodzenia boiska, placu zabaw i znajdujących się na nich
urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela prowadzącego zajęcia,
dyżurującego, konserwatora lub dyrektora szkoły.
12. Za celowe uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła
szkodę lub jej rodzice.
13. Korzystanie z boiska, placu zabaw i urządzeń przez osoby postronne jest
możliwe wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i po uprzednim
uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
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14. Na boisku i placu zabaw obowiązuje zakaz:
1) wprowadzania zwierząt;
2) niszczenia urządzeń, ławek;
3) uszkadzania zieleni;
4) jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach;
5) zaśmiecania terenu;
6) zakłócania spokoju i porządku publicznego;
7) palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych
substancji chemicznych;
8) palenia wyrobów tytoniowych;
9) spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających;
10) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem
innych środków odurzających.
15. Osoby przebywające na terenie boiska i placu zabaw zobowiązane są do
zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.
16. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności:
1) za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym i placu zabaw,
a wynikają z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
2) za wypadki osób, które korzystają z boiska i placu zabaw bez zgody
dyrekcji szkoły i poza godzinami otwarcia szkoły.

Regulamin zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną w dniu 5.02.2018 r.
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Telefony alarmowe:
Numer alarmowy: 112
Pogotowie Ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997

