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REGULAMIN  KORZYSTANIA Z TERENU SZKOŁY 

I TERENÓW PRZYSZKOLNYCH OBWIĄZUJĄCY W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ  IM. JÓZEFA UFY W MASTKACH 

 

 

§ 1 

Podstawa prawna 

 Regulamin niniejszy uwzględnia podstawowe zasady zawarte w: 

4) Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

     alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), 

5) Ustawie z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed 

      następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz Ustawy o Państwowej 

     Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529 ze zmianami).  

6) Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity  

     Dz. U. z 2012 r. poz. 124),  

7) 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.). 

 

§ 2 

 
1. Na boisku szkolnym dzieci do lat 7 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła  

nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie 

szkoły. 

3. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska i terenów przyszkolnych, 

pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem. 
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4. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania 

o urządzenia. 

5. Całkowity zakaz wstępu na boisko i teren szkoły mają osoby nietrzeźwe i osoby  

z psami. 

6. Na terenie przyszkolnym nie wolno palić ognisk bez zezwolenia dyrektora. 

7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu. 

8. Podczas zajęć szkolnych boisko i teren szkoły przeznaczone są wyłącznie dla uczniów 

korzystających z zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli. Pozostałe osoby mogą 

przebywać na terenie przyszkolnym wyłącznie za zezwoleniem Dyrektora Szkoły. 

9. Zabronione jest fotografowanie i nagrywanie pracowników oraz uczniów bez ich 

wyraźnej zgody. 

10. Nieprzestrzegający regulaminu zostaną pociągnięci do odpowiedzialności 

administracyjnej. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. 

  

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 

Zostałem(-am) zapoznany(-na) z Regulaminem Pracy. 

 

1. Małgorzata Miazek -   …………………  

2. Teresa Kacprowska -   …………………  

3. Grzegorz Stankiewicz - ………………….  

4. Sylwia Stępień -   ………………….  

5. Agata Czubak -   ………………….  

6. Agata Łabowicz -   …………………. 

7. Beata Wieteska – Bogusz -  …………………. 

8. Anna Dzięgielewska -  …………………. 

9. Dorota Celińska – Strach -  …………………. 

10.Arkadiusz Przyżycki  - …………………. 

                                                                       


