
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 363 ul. Rozłogi 10 

1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zdrowiu i wypoczynkowi. 

2. Plac zabaw jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 363 

3. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym   

i szkolnym.  

4. Na teren placu zabaw nie wchodzą rodzice. Oczekują oni na odbiór dziecka 

pod bramą wejściową podając personalia ucznia nauczycielowi/wychowawcy.  

5. Na teren placu zabaw uczniowie wchodzą pod opieką 

nauczyciela/wychowawcy.  Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi podczas 

zabaw znajduje się cały czas na placu. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo 

dzieci i przestrzeganie zasad regulaminu. 

6. W   czasie  przerw  lekcyjnych  uczniowie  korzystający z   placu   zabaw 

pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego. 

7. W przypadku  gdy  zmieniają  się  warunki  pogodowe(podczas  jednostki 

lekcyjnej) na niekorzystne , uczniowie wraz z nauczycielem wracają do szkoły. 

8. Korzystanie  z  poszczególnych  urządzeń  zabawowych  powinno    być 

dostosowane do rozwoju dziecka.  

9. Dyrektor szkoły nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw poza 

godzinami pracy szkoły.  

10.  Na placu zabaw należy: 

-wykorzystywać urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem; 

- szanować przyrządy, urządzenia; 

- zachowywać czystość; 

- wszelkie  uszkodzenia  przyrządów, urządzeń zgłaszać do dyrektora szkoły, 

nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi, nauczyciela dyżurującego; 

- każdy wypadek zgłosić nauczycielowi przebywającemu z dziećmi, który po 

udzieleniu pierwszej pomocy przekazuje informację o wypadku dyrektorowi, 

rodzicom;  

- w razie konieczności wzywa się pogotowie ratunkowe; 



- uczniowie, którzy muszą wyjść podczas zajęć do toalety, muszą zgłosić to 

nauczycielowi i pod jego opieką mogą opuścić teren placu zabaw. 

- bez pozwolenia nie wolno oddalać się od miejsca zabaw.  

Zabrania się : 

 Korzystania z uszkodzonego sprzętu. 

 Korzystania przez więcej niż jedno dziecko z jednego miejsca. 

 Zjeżdżania głową w dół. 

 Skakania ze zjeżdżalni, wchodzenia na nią od strony pochyłej. 

 Wchodzenia na górne elementy konstrukcji (huśtawek, drabinek, itp.). 

 Rzucania papierów, wszelkich opakowań i puszek. 

 Wprowadzania zwierząt(psów, kotów). 

 Jazdy na rowerze. 

 Spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających 

 Przebywania na  placu  osób  nietrzeźwych, palenia    tytoniu oraz 

spożywania jakichkolwiek innych używek. 

TELEFONY ALARMOWE: 

Policja 997      

Pogotowie ratunkowe 999 

Straż Pożarna 998 

 


