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1. Zasady bezpiecznego korzystania z drabinek znajdujących się w sali gimnastycznej: 
 
1.1 Uczniowie nie mogą bez nadzoru nauczyciela wchodzić na drabinki; 
1.2 Uczniowie nie  mogą bez   nadzoru   nauczyciela   wykonywać  żadnych  ćwiczeń  na drabinkach; 
1.3 Zauważone uszkodzenia drabinek należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi lub zarządcy obiektu. 
 
2. Zasady bezpiecznego korzystania z tablic z koszem: 
2.1 Ćwiczący nie mogą bez nadzoru nauczyciela korzystać z tablic z koszem; 
2.2 Uczniowienie mogą wieszać się na obręczy kosza; 
2.3 Uczniowie nie mogą wieszać się na siatce; 
2.4 Uczniowie nie mogą wchodzić na konstrukcję podtrzymującą tablice z koszem; 
2.5 Uczniowie nie mogą rzucać do kosza innymi przedmiotami niż służąca do tego piłka. 
 
3. Zasady bezpiecznego korzystania z bramek znajdujących się na boisku szkolnym: 
3.1 Uczniom nie wolno wykonywać zwisów na bramce; 
3.2 Uczniom nie wolno szarpać siatek założonych na bramkach; 
3.3 Uczniowie nie mogą manipulować przy zabezpieczeniach bramek; 
3.4 Uczniowie nie mogą uderzać różnymi przedmiotami o bramkę; 
3.5 Uczniom nie wolno zdejmować siatek przymocowanych do bramek. 
 
4. Zasady bezpiecznego korzystania z siatek przeznaczonych do gry w piłkę siatkową oraz 
instalacji do zamocowania tej siatki: 
4.1 Uczniom  nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać z siatki przeznaczonej do gry w piłkę 
siatkową; 
4.2 Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela rozkładać i składać siatkę oraz konstrukcję ją 
podtrzymującą; 
4.3 Uczniom  nie  wolno  wieszać  się  na  siatce  ani  wykonywać innych  czynności,  które mogłyby 
powodować uszkodzenie siatki; 
4.4 Uczniom nie wolno wchodzić na słupki podtrzymujące siatkę; 
4.5 Uczniom  nie  wolno  bez  polecenia  nauczyciela  podwyższać  bądź  obniżać wysokości siatki; 
4.6 Uczniom nie wolno bez polecenia nauczyciela zakładać antenek oraz ich zdejmować; 
4.7 Uczniom  nie  wolno  wykorzystywać  antenek  do  innych  celów  niż  do  gry  w  piłkę siatkową. 
 
5. Zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu przeznaczonego do gry w unihokeja: 
5.1 Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać ze sprzętu do gry w unihokeja; 
5.2 Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela wynosić, rozkładać oraz składać sprzętu do gry; 
5.3 Uczniom  nie  wolno  kopać  bramek,  szarpać  oraz  zdejmować  siatek  zamocowanych na 
bramkach; 
5.4 Uczniom nie wolno bez polecania nauczyciela przenosić oraz przesuwać bramek; 
5.5 Uczniom nie wolno podnosić bramek do góry oraz nimi rzucać;| 
5.6 Uczniowie mają obowiązek wykorzystywać kije zgodnie z ich przeznaczeniem; 
5.7 Uczniom nie wolno korzystać z piłeczki lub krążka do gryw inny sposób niż jest do tego 
przeznaczony. 
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6.Zasady bezpiecznegokorzystania z piłek (koszykowych,siatkowych,nożnych, lekarskich,do 
gry w piłkę ręczną): 
6.1 Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać z piłki lekarskiej oraz z piłek 
przeznaczonych do gier zespołowych; 
6.2 Uczniom nie wolno bez polecenia nauczyciela wynosić piłek z magazynku sportowego; 
6.3 Uczniom nie wolno korzystać z piłek w inny sposób niż wymaga ich przeznaczenie. 
 
7. Zasady bezpiecznego korzystania z drobnego sprzętu sportowego (obręcze, laski 
gimnastyczne, skakanki, kółka, ringo, woreczki, szarfy): 
7.1 Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać z drobnego sprzętu sportowego; 
7.2 Uczniom nie wolno bez wyraźnego polecenia nauczyciela wynosić drobnego sprzętu sportowego z 
magazynku sportowego; 
7.3 Uczniom nie wolno korzystać z drobnego sprzętu sportowego w inny sposób niż wymaga 
przeznaczenie.  
 
8. Regulamin korzystania z placu zabaw na terenie szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w 
Michałowicach  
 
8.1 Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci, a w czasie pandemii może również 
służyć do realizacji zajęć wychowania fizycznego; 
8.2 Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli, 
rodziców lub opiekunów; 
8.3 Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 
12 lat oraz służy do zabawy w grupie; 
 
8.4 Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na 
bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł: 
 
8.4.1 Przed skorzystaniem przez dzieci z placu zabaw nauczyciel powinien sprawdzić, czy stan 
urządzeń i nawierzchni nie budzi wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa ( czy nie ma na 
nawierzchniach śniegu, lodu, szkła, ostrych przedmiotów, gałęzi, czy nie ma widocznych uszkodzeń 
sprzętu). Jeślima jakiekolwiek wątpliwości, powinien wstrzymać grupę przed wejściem na plac zabaw i 
poinformować o zagrożeniu Kierownika gospodarczego. Skorzystanie z placu zabaw jest możliwe 
dopiero po usunięciu zagrożenia; 
8.4.2 W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze; 
8.4.3 Zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym 
miejscu; 
8.4.4 Zabrania się zjeżdżania głową w dół i skakania ze zjeżdżalni oraz wchodzenia na nią od strony 
ślizgu; 
8.4.5 Zabrania się wchodzenia na dachy więźb i domków oraz górne elementy konstrukcji obiektów; 
 
8.5 Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 
8.5.1 Zaśmiecania terenu, 
8.5.2 Niszczenia i uszkadzania roślinności, 
8.5.3 Dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń, 
8.5.4 Zakłócania spokoju i porządku publicznego, 
8.5.5 Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych  
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i szkodliwych substancji chemicznych, 
8.5.6 Wprowadzania zwierząt. 
 
8.6 Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy 
zgłaszać do zarządcy obiektu lub dyrektora szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach. 
 
8.7 Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza godzinami 
otwarcia placówki.  
8.8 Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły uczniowie 
mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli. W pozostałych 
godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone, 
odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. 
 
9. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania ze 
sprzętu sportowego. 
 
10. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu 
sportowego oraz szanowania bazy sportowej szkoły.  
 
11. Powyższy regulamin dotyczy również innych osób korzystających ze sprzętu sportowego 
oraz z obiektów sportowych na terenie szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach . 
 
 
            Dyrektor Szkoły 
  
          /-/ Małgorzata Widera 


