Regulament de desfășurarea a activităților sportive extrașcolare ce au
loc în afara orelor de program pe terenul de sport din curtea Școlii
Gimnaziale Nr. 5
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 161/29.09.2016 privind utilizarea bazelor
sportive din unitățile de învățământ, Școala Gimnazială Nr. 5 stabilește următorul regulament de
utilizare a terenului de sport din curtea școlii.
Terenul de sport poate fi folosit gratuit de către toți copiii cu vârsta între 6 și 15 ani care sunt
elevi ai unei școli primare sau gimnaziale din sectorul 1 sau care au domiciul în sectorul 1. Folosirea
terenului de sport se face în afara programului de cursuri și numai pe bază de rezervare, conform
orarului afișat și condițiilor enumerate mai jos.
Rezervarea are drept scop protejarea elevilor care desfășoară activități sportive, în așa fel încât să se
prevină accidentele sau conflictele iar activitatea sportivă să se desfășoare în condiții de siguranță.
1. Interval de folosire: vacanțe școlare/sâmbătă și duminică: 9-13, 14-20
zile de școală* (în intervalul septembrie-februarie): 18-19
zile de școală* (în intervalul martie-iunie)- 18-20
2. Terenul de sport poate fi folosit numai în scopul desfașurării activităților sportive, cu
respectarea strictă a regulilor.
3. Rezervarea se face pe bază de tabel, tabel existent la paznicii școlii. Rezervarea presupune
folosirea terenului timp de maxim 2 ore și se face pentru un grup format din 4 până la 20 de
copii, numai în scopul desfășurării unor activități sportive ( fotbal, baschet etc.).
4. Toți copiii care intră pe terenul de sport trebuie sa se încadreze in grupa de vârstă 6-15 ani, să
fie elevi ai unei școli primare sau gimnaziale din sectorul 1 sau să fie domiciliați în sectorul 1
5. Cererea de rezervare se face de către un adult, părinte /aparținător al unui elev care se
încadrează în condițiile specificate anterior. Un elev poate face rezervarea și pe baza unei
declarații semnate de părinte, declarație din care să reiasă intervalul solicitat si datele de
identificare ale părintelui (buletin, domiciuliu, telefon mobil).
6. Este interzisă folosirea bicicletelor,trotinetelor, rolelor în curtea școlii. Acestea vor fi
depozitate in imediata apropiere a terenului pentru a putea fi supravegheate de către
aparținători. Școala 5 nu își asumă răspunderea pentru supravegherea bunurilor elevilor sau
aparținătorilor.
7. Accesul in curtea școlii si pe terenul de sport se face pe propria răspundere.







Toti copiii care vin să desfășoare activități sportive trebuie:
să se încadreze în grupa de vârstă 6-15 ani
să fie elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 5 sau al unei alte școli din sectorul 1, sau să aibă domiciliul
în sectorul 1
să aibă asupra lor carnetul de elev , vizat pe anul școlar în curs și numărul de telefon mobil al
unui părinte. Dacă sunt însoțiți de un adult, adultul va fi legitimat de agentii de pază pentru a
dovedi gradul de rudenie.
să fie îmbrăcați în echipament sportiv, adecvat anotimpului și sportului practicat
să respecte în totalitate regulamentul Școlii Gimnaziale Nr. 5
să își aducă propriile mingi/echipamente necesare desfășurării activității sportive

-

Elevii se obligă să respecte:
regulile de conduită sportivă
ordinea și liniștea publică
respectarea strictă a orarului rezervat
păstrarea curățeniei
folosirea unui limbaj civilizat
respectarea bunurilor școlii

Eleviii au obligația de a părăsi curtea școlii la finalul programului rezervat sau la somarea agenților
de pază. Membrii familiei (numai adulți) au acces numai în curte cu scopul de supraveghere a
minorilor aflați pe teren. Ei pot fi insoțiți de copii preșcolari, frați ai copiilor aflați pe teren.
Școala are dreptul de a modifica orarul de acces pe teren conform calendarului de evenimente
școlare și extrașcolare. Școala are dreptul de refuza accesul copiiilor și a adulților care nu respectă
regulile și prevederile acestui regulament.
În timpul orarului rezervat, nu este permisă intrarea în școală.
În cazul în care agentul de pază observă ca nu sunt respectate regulile de mai sus, are dreptul de
soma la părăsirea terenului și a curții școlii.
De asemenea, agentul de pază va apela la ajutorul Poliției Locale /112 în cazul unor evenimente
care pun în pericol integritatea și viața copiilor sau a însoțitorilor acestora – acte de violență, altercații,
distrugerea bazei sportive, orice altă situație pe care agentul consideră ca nu o poate gestiona singur.

