
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin korzystania  

z terenu szkoły 
  

Zespół Szkół im. Lotników Polskich 

w Płocicznie-Tartak 
 

 



 

1. Teren szkoły obejmuje boisko szkolne, plac zabaw, teren przyszkolny i jest objęty 

monitoringiem wizyjnym 

2. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących się na terenie szkoły. 

3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący. 

4. Podczas zajęć szkolnych w tym świetlicy (w godzinach od 6.30 do 16.30) 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 zgodą dyrekcji szkoły. 

5. Korzystanie z obiektów na terenie szkoły dla osób postronnych możliwe jest 

wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły. 

6. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na boisku szkolnym wyłącznie pod opieką osób 

dorosłych. 

7. Na terenie szkoły zabrania się: 

a) wprowadzania osób trzecich, 

b) wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt, 

c) przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków 

odurzających, 

d) stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, palenia papierosów, spożywania 

napojów alkoholowych, 

e) palenia ognisk bez zezwolenia dyrektora, 

f) niszczenia mienia szkoły (za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, 

która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie), 

g) niszczenia zieleni i zaśmiecania terenu, 

h) wulgarnego zachowania, 

i) jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami, 

j) przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów np. petard, ostrych narzędzi, laserów, 

k) fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody,  

l) wjeżdżania na boisko tartanowe pojazdami zmechanizowanymi (rowery, skutery, 

kłady itp.). 

8. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z terenu szkoły 

w dniach wolnych od zajęć szkolnych i poza godzinami otwarcia placówki. 



9. Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania porządku 

przestrzegania powyższego regulaminu. W przypadku naruszania jego postanowień 

będą pociągnięci do odpowiedzialności prawno - administracyjnej. 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku 

 


