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REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW  

PLAC ZABAW MA SŁUŻYĆ WYPOCZYNKOWI NASZYCH WYCHOWANKÓW. STARAJMY 

SIĘ, ABY ZABAWA DZIECI NIE BYŁA ZAKŁÓCONA WYPADKAMI SPOWODOWANYMI 

NIEPRZEMYŚLANYMI DZIAŁANIAMI. 

 

 

§1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. 

 

§2.  Ze względów bezpieczeństwa w godzinach pracy szkoły (w tym świetlicy szkolnej) 

tj. od 6:30 do 17.30, uczniowie mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką 

nauczycieli! 

W pozostałych godzinach za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne przez nie 

wyrządzone odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni. 

 

§3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia i sprzęt terenowy przeznaczony dla dzieci w wieku 

od 6 do 10 lat.  

 

§4. Z urządzeń i sprzętu terenowego należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto 

z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł: 

 

1. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich atrakcji pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich 

żadnych usterek.  

2. Bezpieczeństwa dzieci pilnuje osoba dorosła.  

3. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich 

użytkowania:  

1) prawidłowy  siad na huśtawkach, zabawkach sprężynowych, prawidłowe trzymanie 

uchwytów,  

2) nie wchodzenie na górne części urządzeń- nie przeznaczone do zabaw,                    

3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko itp.) 

 

§5.  Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 

1. niszczenia sprzętu i urządzeń, 

2. zaśmiecania terenu,  

3. niszczenia zieleni,  

4. wprowadzania zwierząt, 

5. zakłócania spokoju i porządku publicznego, 

6. spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 

7. przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu. 

 

§6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń i sprzętu terenowego lub zniszczenia zieleni prosimy 

zgłaszać do Administratora obiektu. 

 

§7. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw poza godzinami 

otwarcia placówki. 

 

§8. Każdy pobyt na placu zabaw jest związany z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących 

nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych ich opiece.   Dlatego też, osoby te powinny dołożyć 

wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte 

w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ na zapewnienie pełnego 

bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie szkolnego placu zabaw.  

. 


