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REGULAMIN BOISKA I PLACU ZABAW 

 

1. Boiska i place zabaw są własnością  m. st. Warszawy, zarządzaną i użytkowaną  

przez Szkołę Podstawową nr 80. 

 

2. Obiekty przeznaczone są do realizacji zadań programowych uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 80. 

 

3. Poza godzinami  pracy szkoły oraz w dni  wolne od  zajęć z boiska i placów zabaw mogą 

korzystać osoby prywatne. 

 

4. Boiska i place zabaw otwarte są w  godzinach  8.00 – 17.00  na zajęcia szkolne,  a od  

godziny 17.00  do zachodu słońca dla społeczności lokalnej. 

 

5. Z uwagi  na bezpieczeństwo  użytkowników,  z boisk i placów zabaw  należy korzystać  

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 

6. O wszelkich zauważonych uszkodzeniach na terenie boiska i placów zabaw należy 

powiadomić pracowników szkoły. 

 

7. Na terenie boisk sportowych  i placów zabaw zabrania się: 

1) niszczenia urządzeń i nawierzchni; 

2) przeszkadzania zorganizowanym grupom; 

3) jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami; 

4) wprowadzania psów oraz innych zwierząt; 

5) palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu; 

6) wchodzenia na ogrodzenie; 

7) pozostawiania śmieci; 

8) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych; 

9) palenia ognisk. 

 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska i placów 

zabaw. 

 

9. Dyrekcja i administracja szkoły nie bierze odpowiedzialności  za wypadki osób, które nie 

były pod nadzorem nauczyciela lub instruktora ww. szkoły. 

 

10. Na boiskach szkolnych i placach zabaw podczas zajęć zorganizowanych uczniowie 

przebywają wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

 

11. Przed  rozpoczęciem  zajęć nauczyciel  –  instruktor sprawdza stan  nawierzchni 

(nierówności,  niebezpieczne przedmioty) oraz stan  techniczny urządzeń i przyrządów 

znajdujących się na boiskach i placach zabaw. 

 

12. Dbamy o porządek na boiskach  i placach zabaw oraz szanujemy sprzęt sportowy. 
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13. Wobec osób, które nie będą przestrzegały powyższych zasad i umyślnie powodowały 

szkody będą wyciągane konsekwencje. 

 

14. Osoby korzystające z boisk i placów zabaw  w  sposób  niezgodny z niniejszym  

regulaminem,  na żądanie pracownika szkoły zobowiązane są do  natychmiastowego  

zaprzestania tych  działań i bezzwłocznego opuszczenia terenu szkoły. 

 


