Regulamin placu zabaw
przy Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach
1. Właścicielem placu i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Zespół
Placówek Oświatowych w Biertowicach.
2. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie, rekreacji i sprzyja aktywnemu
wypoczynkowi dzieci w wieku do 13 lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką
nauczyciela lub rodziców (opiekunów), ponoszących pełną odpowiedzialność
za dziecko.
4. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do:
1) zachowania porządku i prawidłowej eksploatacji urządzeń zabawowych,
2) dbania i chronienia przed uszkodzeniem i dewastacją poszczególnych
urządzeń znajdujących się na placu zabaw,
3) pozostawienia po sobie należytego porządku i czystości.
5. Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) niszczenia urządzeń zabawowych,
2) zaśmiecania terenu,
3) niszczenia zieleni,
4) wprowadzania zwierząt,
5) spożywania napojów alkoholowych lub zażywania innych środków
odurzających,
6) palenia tytoniu,
7) przebywania osób nietrzeźwych.
6. Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji obiektów.
7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie
zgłaszać dyrektorowi placówki.
8. Dyrektor nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z palcu zabaw i poza
godzinami otwarcia placówki.

Regulamin boiska szkolnego
przy Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 17.08.1992. w sprawie ogólnych przepisów BHP
w szkołach i placówkach publicznych Dz.U. Nr 65 poz. 331 oraz 1996r. poz. 562
z późniejszymi zmianami.

1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych oraz spędzania przerw
międzylekcyjnych przez uczniów.
2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.
3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele
dyżurujący.
4. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie
boiska szkolnego.
5. Z urządzeń znajdujących się na terenie boiska należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem.
6. Wszelkie uszkodzenia boiska lub jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela
wychowania fizycznego, dyżurującego lub w sekretariacie szkoły.
7. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel
prowadzący zajęcia.
8. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła
szkodę lub jej prawni opiekunowie.
9. Na obiekcie obowiązuje zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt,
niszczenia urządzeń, palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów
alkoholowych, przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych
środków odurzających, zaśmiecania terenu.
10. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do
zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

