ZARZĄDZENIE NR 40/2020/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE
z dnia 7 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska szkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 84 w Warszawie
w ramach akcji „Otwarte boiska dla mieszkańców”
Na podstawie:
1) Art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4, 619);
2) Art. 7 ust. 2 pkt 1, 6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 2215. z 2021 r. poz. 4);
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021
poz. 861);
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.
(Dz.U. 2020 poz. 1604);
oraz w oparciu o „Szczegółowe wytyczne sanitarne dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy
w czasie epidemii koronawirusa w Polsce” z dnia 5 maja 2020 r. wraz z aktualizacjami.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadzam Regulamin korzystania z boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 84
w Warszawie w ramach akcji „Otwarte boiska dla mieszkańców”.
2. Regulamin wymieniony w ust. 1 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z treścią zarządzenia
oraz do stosowania, przestrzegania zasad i zaleceń w nim zawartych.
§ 3. Traci moc ZARZĄDZENIE NR 56/2019/2020 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 84 W WARSZAWIE z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania
z boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 84 w Warszawie w ramach akcji „Otwarte boiska
dla mieszkańców”.
§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
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Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 40/2020/2021
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84
IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W WARSZAWIE
z dnia 7 maja 2021 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84
W WARSZAWIE
W RAMACH AKCJI
„OTWARTE BOISKA DLA MIESZKAŃCÓW”

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SZKOLNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE
W RAMACH AKCJI „OTWARTE BOISKA DLA MIESZKAŃCÓW”
§ 1.
Podstawa prawna
Podstawę prawną Regulaminu korzystania z boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 84
w Warszawie w ramach akcji „Otwarte boiska dla mieszkańców” stanowią:
1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. 2021
poz. 861);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.
(Dz.U. 2020 poz. 1604);
3) Szczegółowe wytyczne sanitarne dla otwarcia obiektów sportowych m.st. Warszawy w czasie
epidemii koronawirusa w Polsce z dnia 5 maja 2020 r. wraz z aktualizacjami.
§ 2.
Postanowienia ogólne
1.

W ramach akcji „Otwarte boiska dla mieszkańców” w miesiącach maj – wrzesień 2021 r.,
we wtorki i środy w godz. 19.30-21.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 13.00-20.00
z boiska (poza zamkniętym placem zabaw) mogą korzystać niezorganizowane grupy dzieci,
młodzieży i dorosłych z terenu Dzielnicy Targówek.

2.

Obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa:
1) zachowanie dystansu społecznego;
2) obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na boisko, natomiast przebywając
na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy);
3) osoby postronne nie mogą w trakcie prowadzonych zajęć wchodzić na boisko;
4) wejście na boisko możliwe przez główną bramę od strony ul. Radzymińskiej 227
bez konieczności wchodzenia do budynku szkoły, po wcześniejszym użyciu dzwonka,
powiadamiającego dozorcę szkoły, który udostępni wejście;
5) zgłoszenie do pracownika szkoły liczby osób oraz lidera/trenera grupy wchodzących
na boisko – załącznik;
6) czas pobytu na boisku dla jednej niezorganizowanej grupy wynosi 45 min.; wprowadza
się 15 minutowy odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami uczestników
celem dezynfekcji sprzętu sportowego;
7) brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC); przed wejściem
i po wyjściu z WC obowiązkowa dezynfekcja rąk;
8) obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających boisko;
9) korzystanie z oznaczonych koszy na zużyte środki ochrony osobistej.

3.

Szkoła udostępnia tylko teren boiska szkolnego; w przypadku niepogody sala gimnastyczna
nie będzie udostępniana.

4.

Sprzęt znajdujący się na boiskach i placu zabaw może być wykorzystywany tylko zgodnie
z przeznaczeniem.

5.

W celu zapewnienia porządku na boisku, grupy z opiekunem będą preferowane.

6.

Korzystający z boiska zobowiązani są do podania pracownikowi szkoły danych: daty, godziny,
liczby uczestników, liczby opiekunów zgodnie z załącznikiem do regulaminu
„SP 84 - OTWARTE BOISKA SZKOLNE – MONITOROWANIE”.

7.

Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego
(wykluczone jest używanie korków piłkarskich, butów na szpilkach, rolek, wrotek).

8.

Obowiązuje zakaz wprowadzania na płytę boiska i bieżni: rowerów, hulajnóg, deskorolek,
wózków dziecięcych oraz innego sprzętu i urządzeń mogących zniszczyć nawierzchnię boiska.

9.

Na terenie boiska oraz w jego najbliższym otoczeniu obowiązuje zakaz spożywania posiłków,
palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.

10. Korzystający z boiska są zobowiązani do zachowania porządku i czystości oraz zachowywania
się w sposób kulturalny.
11. Korzystający z boiska zobowiązani są do przestrzegania ww. regulaminu, a w szczególności
poleceń pracowników szkoły.
12. W przypadku niestosownego zachowywania się uczestników korzystających z otwartych
obiektów osoba nadzorująca będzie informowała Straż Miejską o zaistniałych incydentach
w celu podjęcia interwencji przez odpowiednie służy porządkowe.
13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków
podczas korzystania z boiska.
14. Szkoła nie przyjmuje rowerów, deskorolek, hulajnóg, rolek, sprzętu elektronicznego ani
zabawek na przechowanie i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
15. Za szkody/zniszczenia wyrządzone przez dzieci podczas przebywania na terenie otwartego
boiska odpowiedzialni są rodzice.
16. Osoby dorosłe ponoszą odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez siebie szkody.
17. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boiska i urządzeń
odpowiedzialność finansową ponosi osoba wynajmująca boisko lub
indywidualnie.
Telefony alarmowe:
Numer alarmowy
112
Pogotowie ratunkowe
999
Straż pożarna
998
Policja
997
Straż Miejska
986

sportowych
korzystająca
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Załącznik do Regulaminu korzystania z boiska szkolnego w ramach akcji „Otwarte boiska dla mieszkańców”
SP 84 - OTWARTE BOISKA SZKOLNE – MONITOROWANIE
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