
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK I PLACU ZABAW 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 81 IM. WANDY RUTKIEWICZ 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, 

poz. 69 ze zm.) - § 31 ust.6 

 

§ 1. 

1. Boiska i plac zabaw są własnością miasta Wrocław, zarządzaną i użytkowaną przez Szkołę 

Podstawową nr 81 im. Wandy Rutkiewicz.  

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

nr 81 im. Wandy Rutkiewicz.  

§ 2. 

1. Poza godzinami pracy szkoły oraz w dni wolne od zajęć z boiska oraz placu zabaw mogą 

korzystać osoby prywatne.  

2. Boiska otwarte są w godzinach 7.30 – 17.00 na zajęcia szkolne, a od godziny 17.00 do zachodu 

słońca dla społeczności lokalnej.  

3. Plac zabaw jest otwarty w godzinach 7.30 – 17.00 na zajęcia szkolne.  

4. W godzinach 7.30 -17.00 na terenach Szkoły Podstawowej nr 81 w tym placu zabaw i boiskach 

szkolnych mogą przebywać tylko uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej nr 81                       

im. Wandy Rutkiewicz 

5. Bezwzględna cisza na boisku szkolnym i placu zabaw obowiązuje w godzinach od 22.00                         

do 6.00.  

6. Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników, z boisk i placu zabaw należy korzystać zgodnie                        

z ich przeznaczeniem. 

7. Rodzice lub opiekunowie dzieci ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są                                                  

do niezwłocznego opuszczenia terenu placu zabaw/ boiska po odebraniu dziecka 

§ 3. 

O wszelkich zauważonych uszkodzeniach na terenie boiska i placu zabaw należy powiadomić 

pracowników szkoły.  

§ 4. 

 Na terenie boisk sportowych i placu zabaw zabrania się:  

1. Niszczenia urządzeń i nawierzchni.  

2. Przeszkadzania zorganizowanym grupom.  

3. Jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami, na rolkach, na deskorolkach itp.  

4. Wprowadzania zwierząt. 

5. Palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających 

6. Przebywania osób nietrzeźwych 

7. Wchodzenia na ogrodzenie. 

8. Pozostawiania śmieci.  

9. Zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.  

10. Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych. 



 

§ 5. 

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska i placu zabaw.  

2. Dyrekcja i administracja Szkoły Podstawowej Nr 81 im. Wandy Rutkiewicz nie bierze 

odpowiedzialności za wypadki osób, które nie były pod nadzorem nauczyciela lub instruktora 

ww. szkoły. 

§ 6. 

1. W godzinach pracy placówki na boiska szkolne i plac zabaw wchodzimy i przebywamy 

wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

2. Dbamy o porządek na boiskach i placu zabaw oraz szanujemy sprzęt sportowy.  

3. W czasie przebywania na boiskach szkolnych i placu zabaw można korzystać z przyrządów, 

urządzeń i przyborów sportowych jedynie za zgodą i pod wyraźnym nadzorem nauczyciela.  

4. Z placu zabaw korzystają wyłącznie dzieci do 12 roku życia. Osoby powyżej lat 18 mogą tam 

przebywać wyłącznie, gdy opiekują się dzieckiem korzystającym z placu zabaw. 
5. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel – instruktor sprawdza stan nawierzchni (nierówności, 

niebezpieczne przedmioty) oraz stan techniczny urządzeń i przyrządów znajdujących się na 

boiskach i placu zabaw.  

§ 7. 

1. Wobec osób, które nie będą przestrzegały powyższych zasad i umyślnie powodowały szkody 

będą wyciągane konsekwencje.  

2. Dyrekcja i administracja Szkoły Podstawowej Nr 81 im. Wandy Rutkiewicz nie bierze 

odpowiedzialności za wypadki osób, które nie były pod nadzorem nauczyciela lub instruktora 

ww. szkoły.  

§ 8. 

1. Osoby korzystające z boisk oraz placu zabaw w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, 

są  zobowiązane do natychmiastowego reagowania na polecenia pracownika szkoły bądź 

pracownika ochrony SP nr 81 we Wrocławiu.  

2. Niezastosowanie się do ww. zasad rozpatrywane będzie w drodze postępowania                                     

karno-administracyjnego(art. 51 § 1 i 2, art. 54 KW). 

 

§ 9. 

Wszelkie naruszenia regulaminu  w godzinach 21.00 - 06.00 oraz całodobowo w dni wolne i święta, 

jak również w okresach ferii i wakacji, należy zgłaszać do dyspozytora monitoringu: 

 tel. 518 022 132 i 71 791 30 20 


