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 1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego oraz zajęć 

rekreacyjno-sportowych.  

2. Korzystanie z boiska szkolnego oraz znajdujących się na nim urządzeń może odbywać  się tylko pod nadzorem 

nauczyciela.  

3. Przed rozpoczęciem  zajęć  prowadzący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego urządzeń 

będących na wyposażeniu boiska oraz czy na terenie boiska nie znajdują się przedmioty zagrażające 

bezpieczeństwu uczniów (np. rozbite szkło).  

4. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boisku szkolnym powinny być wykorzystywane zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania i zwisania z 

bramek.  

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń  technicznych na boisku szkolnym prowadzący  zajęcia zobowiązany 

jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły.  

6. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych oraz zajęć  pozalekcyjnych, tj. od godziny 7.00 do 16.00 na boisku 

szkolnym mogą przebywać  tylko uczniowie III LO im. gen.  Józefa Sowińskiego,  korzystanie w tym czasie z 

boiska przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.  

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zabrania się:  

-  użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla 

siebie i innych użytkowników,  

-  palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek, używania  wulgaryzmów oraz korzystania z obiektu 

w stanie nietrzeźwym,  

-  wprowadzania oraz jazdy po terenie boiska motorowerami, motocyklami oraz  innymi pojazdami 

mechanicznymi,  

-  wprowadzania zwierząt,  

-  niszczenia mienia szkoły oraz zaśmiecania terenu,  

-  przeszkadzania i utrudniania prowadzenia zajęć  lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

-  wstępu na teren szkolny i przebywania na boisku poza wyznaczonymi  godzinami.  

8. Szkoła nie  wynajmuje boisk szkolnych  po godzinach pracy szkoły oraz w weekendy. Są one dostępne dla 

mieszkańców  w godz. wywieszonych przy wejściu na teren szkolny oraz podanych na stronie szkoły 

(www.lo3.waw.ids.pl )  

9. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznanie się z niniejszym regulaminem i przestrzegania 

ustanowionych zasad , regulamin udostępniony jest na stronie internetowej szkoły, a wyciąg z regulaminu 

zamieszczony jest na tablicy umieszczonej na budynku III LO  im. gen. Józefa Sowińskiego 

10. Za zdarzenia , które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, 

dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności.  


