III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
we Włocławku

Regulamin boiska szkolnego
Podstawa prawna
I. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach ( Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
II. Statut Szkoły

1. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.
2. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący
zajęcia.
3. Za

bezpieczeństwo

uczniów

podczas

przerw

odpowiadają

nauczyciele

dyżurujący.
4. Osoby przebywające na boisku są zobowiązane do przestrzegania niniejszego
regulaminu, a także poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania
fizycznego.
5. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego
posługiwania się sprzętem sportowym.
6. Uczniom nie wydaje się sprzętu sportowego, który samowolnie użyty może być
zagrożeniem dla ćwiczących (np. oszczep, dysk). Sprzęt ten może być używany
tylko w obecności nauczyciela.
7. Osoby ćwiczące na czas lekcji wychowania fizycznego są zobowiązane do
zdjęcia przedmiotów mogących stanowić przyczynę skaleczenia lub innego
uszkodzenia ciała (kolczyki, łańcuszki, pierścionki, zegarki i inne).
8. Uczniów obowiązuje ubiór sportowy: koszulka, spodenki lub spodnie dresowe.
9. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący sprawdza stan nawierzchni i
urządzeń sportowych. Wadliwy sprzęt jest usuwany zabezpieczony w sposób

uniemożliwiający jego użycie. Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć, jeśli nie
jest zapewnione bezpieczeństwo uczniów.
10. Nauczyciel jest zobowiązany do przeszkolenia uczniów za każdym razem kiedy
używany jest nowy sprzęt oraz ubezpiecza ich podczas wykonywania ćwiczeń.
11. Nauczyciel zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi, swoim
doświadczeniem i wiedzą pedagogiczną dostosowuje ćwiczenia do możliwości
ćwiczących oraz obowiązkowo wyłącza z zajęć uczniów, których zgłosili
dolegliwości zdrowotne.
12. Każdy wypadek, kontuzję, skaleczenie należy natychmiast zgłosić prowadzącemu
zajęcia.
13. Ćwiczący przebierają się w szatni pozostawiając buty i ubrania w należytym
porządku. W czasie pobytu osób ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia
pozostaje zamknięta.
14. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni nauczyciel prowadzący zajęcia nie
ponosi odpowiedzialności. Telefony komórkowe, pieniądze, biżuterię, itp. należy
pozostawić u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 października 2012

