
UCHWAŁA NR XXXIX/184/13
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z boisk sportowych przy zespołach szkół na
terenie Gminy Głowno

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15  i art.40  ust.2  pkt.4  ustawy  z dnia  8  marca  1990 roku
o samorządzie gminnym ( jt.Dz.U.2013.594) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Administratorem  boiska  sportowego  jest  Dyrektor  Zespołu  Szkół,  który  ma  prawo
udostępniać obiekt do użytku zainteresowanym Podmiotom. 

§ 2. Boisko  sportowe  jest  miejscem przeznaczonym  do  prowadzenia  zajęć  z wychowania
fizycznego,  pozalekcyjnych  zajęć sportowych uczniów zespołu szkół  oraz zajęć rekreacyjno-
sportowych dla osób spoza niego, a w pierwszej kolejności - mieszkańców Gminy Głowno. 

§ 3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne. 

§ 4. Boisko sportowe jest czynne w następujących godzinach: 

1) planowane zajęcia szkolne dla uczniów:  poniedziałek - piątek w godzinach od 800 do 1600; 

2) zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych; 

a) poniedziałek - piątek w godzinach od 1600 do 2000, 

b) sobota-niedziela w godzinach od 900 do 2000.

§ 5. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów Zespołu
Szkół odbywają się w obecności nauczyciela. 

§ 6. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób spoza Zespołu Szkół odbywają się pod nadzorem
instruktora sportu lub osoby odpowiadającej za korzystanie z boiska. 

§ 7. Korzystanie  z boiska  dla  osób  spoza  Zespołu  Szkół  możliwe  jest  wyłącznie  po
uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły, podpisanie umowy i załączeniu listy obecności. 

§ 8. Osoby  korzystajace  z boiska  zobowiązane  są  posiadać  obuwie  sportowe  z płaską
podeszwą bez korków. 

§ 9. Wszelkie  uszkodzenia  boiska  i jego  urządzeń  należy  zgłaszać  do  nauczyciela
wychowania fizycznego, nauczyciela dyżurującego lub w sekretariacie Zespołu Szkół. 

§ 10. Stan techniczny boiska sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący
zajęcia. 

§ 11. Zasady  dotyczące  porządku,  bezpieczeństwa  i odpowiedzialności  na  boiskach
szkolnych  zostaną  uregulowane  w Regulaminie  opracowanym  przez  Dyrektorów  Zespołów
Szkół. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno. 
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§ 13. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

Przewodniczacy Rady Gminy

Władysław Mikołajczyk
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