
Rada Rodziców                   Kędzierzyn-Koźle dn. 06.12.2010 r. 
przy 
Zespole Szkół Miejskich nr 2 
w Kędzierzynie -  Koźlu. 
 
 
 

    

               

  

  

  

 
 
 
 
    Pani  Dyrektor,     w   związku  powtarzającymi  się  pytaniami   uczniów  

i  rodziców  dotyczącymi  wykorzystania hali  sportowej  Zespołu  Szkół Miejskich nr  2,  

w imieniu rady Rodziców, zwracam się z prośbą o określenie czy istnieje moŜliwość 

przeprowadzenia na terenie hali sportowej gier i zabaw sportowych przez uczniów 

naszej szkoły pod opieką rodziców w późnych godzinach popołudniowych ( 16.00 – 

18.30).  

 Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe nasza dzielnica nie posiada obiektu o podobnym 

przeznaczeniu, a sezon zimowy nie sprzyja realizacji wszechstronnym zainteresowań 

sportowych naszych dzieci, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 Jednocześnie    zobowiązujemy   się   do    przestrzegania   zasad   korzystania  

i uŜytkowania hali sportowej, a takŜe bierzemy pełną odpowiedzialność za organizację 

czasu  na hali  sportowej   oraz obecność  podczas gier  i zabaw  co najmniej  jednego  

z rodziców. 

 W załączeniu przesyłam opracowany na potrzeby niniejszej prośby regulamin, 

który kaŜdy z uczestników zajęć na hali sportowej zobowiązany będzie poznać  

i przestrzegać. 

z powaŜaniem 

 

w imieniu rady Rodziców 

Maciej Kopeć 



 

Załącznik nr 1 na 1 ark. 

 

Regulamin korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół miejskich nr 2 w Kędzierzynie 

Koźlu: 

 

1. W zajęciach biorą udział uczniowie ZSM nr 2 pod opieką co najmniej jednego z 

rodziców; 

2. Przed rozpoczęciem zajęć: 

a) w celu ustalenia terminu korzystania z hali sportowej naleŜy nawiązać 

telefoniczny  ( 695823726 )  lub  mailowy  ( maciekop@wp.pl ) kontakt   z  

p. Maciejem Kopeć odpowiedzialnym za to przedsięwzięcie z ramienia Rady 

Rodziców. Informacje, które naleŜy podać to: 

� klasa organizująca zajęcia, 

� osoba odpowiedzialna ( rodzic, który będzie nadzorował zajęcia) 

powyŜsze dane będą przekazane na dyŜurkę szkoły i będą podstawą do 

wpuszczenia na halę sportową. 

b) po przybyciu do szkoły naleŜy zapoznać się z regulaminem hali sportowej i 

wpisać do zeszytu znajdującego się na dyŜurce informacje tam wymagane, 

czytelnie złoŜyć podpis przez rodzica odpowiedzialnego za nadzór. 

3. W trakcie zajęć: 

a) przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z hali sportowej, 

b) przestrzegać czasu realizacji zajęć zgodnie z ustaleniami, 

c) pozostawić po sobie porządek, 

d) przekazać halę osobie odpowiedzialnej z ramienia szkoły. 

Ustalenia ogólne: 

1. wszelkie szkody powstałe w trakcie zajęć naleŜy bezzwłocznie zgłosić na 

dyŜurkę, 

2. za zaistniałe zdarzenia lub wypadki pełną odpowiedzialność ponoszą 

rodzice którzy nadzorują zajęcia.  

 

UWAGA: SZKOŁA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZEBIEG ZAJĘĆ. 

UDOSTĘPNIA OBIEKT NA WNIOSEK RADY RODZICÓW. 


