
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr25/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie z dnia 1 września 

2017r. w sprawie wprowadzenia w Regulaminu korzystania z terenu Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie 

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA 
BOSKO W SKAWIE ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ FILIALNĄ  

W SKAWIE 

 

Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 r.  

 

W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU KORZYSTANIA  
Z TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA 

BOSKO W SKAWIE ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ FILIALNĄ  
W SKAWIE 

 

Nasz znak: SP1S - 021 / 25 / 2017 

 

§ 1. 

Wprowadza się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze 

Szkołą Podstawową Filialną w Skawie zwanym dalej „Szkołą”, Regulamin korzystania 

z terenu Szkoły, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r. 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Świętego Jana Bosko Skawie  

ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie 
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JANA BOSKO W SKAWIE ZE SZKOŁĄ 
PODSTAWOWĄ FILIALNĄ W SKAWIE 

 
 
§ 1 

Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów znajdujących na terenie szkoły.  

 

§ 2 

Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele dyżurujący.  

 

§ 3 

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 zgodą dyrekcji szkoły. 

 

 § 4 

Korzystanie z obiektów sportowych dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie  

po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.  

 

§ 5 

Na boisku szkolnym dzieci do lat siedmiu mogą przebywać wyłącznie pod opieką  

dorosłych.  

 

§ 6 

Na terenie szkoły zabrania się:  

• wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt, 

• przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  

• stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu,  

• palenia papierosów,  

• spożywania napojów alkoholowych,  



ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr25/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie z dnia 1 września 

2017r. w sprawie wprowadzenia w Regulaminu korzystania z terenu Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Świętego Jana Bosko w Skawie ze Szkołą Podstawową Filialną w Skawie 

• palenia ognisk,  

• niszczenia mienia szkoły ( za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, 

która wyrządziła szkodę, lub jej prawni opiekunowie ),  

• niszczenia zieleni,  

• zaśmiecania terenu,  

• wulgarnego zachowania,  

• jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami,  

• przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów, np. petard, ostrych narzędzi, laserów 

itp.,  

• fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów bez ich zgody.  

 

§ 7 

1. Teren Szkoły jest ogrodzony. 

2. Na terenie Szkoły zapewnia się: 

1) właściwe oświetlenie; 

2) równą nawierzchnię dróg, przejść i boisk; 

3)  instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej. 

3. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie Szkoły zakrywa się 

odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób. 

4. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren Szkoły zabezpiecza się w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. W miarę możliwości szlaki 

komunikacyjne kieruje się na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu. 

5. W razie opadów śniegu przejścia na terenie Szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu 

oraz posypuje piaskiem. 

 

§ 8 

Osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania porządku  

i przestrzegania powyższego regulaminu. W przypadku naruszenia jego postanowień 

będą pociągnięci do odpowiedzialności administracyjnej.  


