
REGULAMIN KOMPLEKSU SPORTOWEGO 

ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 

I INFORMATYCZNYCH W SOSNOWCU 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia2002r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami ). 

4. Statut szkoły. 

POSTANOWIENIA 

1. Administratorem boiska jest Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych 

i Informatycznych w Sosnowcu ul. Jagiellońska 13 tel. 32 292 44 70. 

2. Boisko jest czynne w następujących terminach: 

1) planowane zajęcia dla uczniów szkoły: 

Poniedziałek – Piątek  7.45 – 16.00 

2) boisko dostępne dla wszystkich chętnych: 

Poniedziałek – Piątek  16.00 – 21.00 

Sobota – Niedziela  10.00 – 20.00 

3. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno-

sportowych dla osób spoza szkoły. 

4. Zajęcia wychowania fizycznego oraz szkolne zajęcia pozalekcyjne odbywają się 

w obecności nauczyciela. 

5. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób spoza szkoły odbywają się pod nadzorem 

instruktora sportu lub osoby odpowiedzialnej za najem boiska. 

6. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do „Rejestru 

użytkowników” prowadzonego przez pracownika obsługi kompleksu boisk sportowych oraz 

do niezwłocznego zgłaszania pracownikowi obsługi uszkodzeń ujawnionych po poprzednich 

użytkownikach lub powstałych w wyniku korzystania z boiska. 

7. Pojedyncze rezerwacje należy zgłaszać wcześniej do Rejestru użytkowników, 

natomiast stałe korzystanie w okresach długoterminowych odbywa się na podstawie umowy. 

8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia. 



9. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na boiskach powinny być 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem podstawowych zasad 

bezpieczeństwa. Zabrania się wspinania i zwisania z bramek i konstrukcji koszy. 

10. ZSEiI nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania 

z obiektu przez osoby spoza szkoły. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska zabrania się: 

1) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców, 

2) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. 

rower,   

3) motorower, deskorolka, rolki itp., 

4) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, 

5) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe, 

6) palenia tytoniu i spożywania alkoholu i innych używek, 

7) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych, 

8) przeszkadzania w zajęciach i w grze, 

9) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów, 

10) przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku bez opieki osoby 

pełnoletniej, 

11) wprowadzania zwierząt, 

12) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia. 

12. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel 

prowadzący zajęcia: 

1) za wszystkie uszkodzenia materialnie odpowiada osoba, która wyrządziła szkodę i jej 

prawni opiekunowie, 

2) osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania 

porządku i przestrzegania powyższego regulaminu. 

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych kompleks boisk jest 

zamknięty. 

 

Dyrektor  

Zespołu Szkół  

Elektronicznych i Informatycznych  


