
Regulamin Placu Zabaw  

przy Szkole Podstawowej w Zbydniowie 

PLAC ZABAW MA SŁUŻYC WYPOCZYNKOWI DZIECI, STARAJMY 

SIE WIĘC, BY ZABAWA TA NIE BYŁA ZAKŁÓCANA WYPADKAMI 

SPOWODOWANYMI NIEPRZEMYSLANYMI DZIAŁANIAMI I 

DBAJMY O TO MIEJSCE, ABY NASZE DZIECI MIAŁY MOŻLIWOSC 

ZABAWY W PRZYZWOITYCH WARUNKACH 

 

1) Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-13; 

2) Dzieci poniżej 13-tu lat muszą znajdować sie pod opieką osoby pełnoletniej; 

3) Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może sie 

odbywać w godzinach od 800 do 2000; 

4) W dniach nauki szkolnej z placu można korzystać tylko pod opieką wychowawcy lub 

nauczyciela. 

 Z placu zabaw nie można korzystać podczas przerw międzylekcyjnych. / dopuszcza się 

możliwość korzystania z placu zabaw podczas przerw za zgodą nauczyciela dyżurującego.  

5) Po zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od nauki szkolnej odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z placu zabaw ponoszą rodzice / opiekunowie 

prawni . 

6)  Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki dzieci, które korzystają z placu zabaw po 

zakończonych zajęciach szkolnych. 

7) Za wszelkie obrażenia dzieci poniesione w czasie korzystania z placu zabaw poza 

zajęciami szkolnymi oraz za wszelkie szkody materialne przez nie wyrządzone 

odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny. 

8) Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Korzystanie z 

poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju 

dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka. 

8) Ze względów bezpieczeństwa z każdego urządzenia może korzystać ograniczone liczba 

dzieci. 

9) Na terenie placu zabaw zabrania się: 

a) w pobliżu urządzeń zabawowych organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze, 

deskorolce i na rolkach, 

b) wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, i inne urządzenia, które temu nie służą 

– nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem, 

c) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów, 

d) huśtania się na stojąco, 



e) zaśmiecania terenu, 

f) niszczenia i uszkadzania roślinności, 

g) dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych 

h) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji 

chemicznych, 

i) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności oraz w dni deszczowe 

i w trudnych warunkach atmosferycznych zimą 

j) wprowadzania zwierząt, 

k) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu, 

l) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

10) W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie 

zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie. Obiekt jest monitorowany. 

11)  O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających 

miejsce na placu zabaw poinformować należy – konserwatora lub innego pracownika obsługi, 

który zgłosi ten fakt do Dyrektora Szkoły.  

12)  Osoba wchodząca na teren placu zabaw z dziećmi jest zobowiązana do zapoznania się ze 

szkolnym regulaminem korzystania z placu zabaw.  

  
Administrator placu zabaw nie odpowiada za wypadki, szkody, inne zdarzeni powstałe na skutek 

nie przestrzegania regulaminu placu zabaw.  

 

TELEFONY ALARMOWE: 
Straż Pożarna 998      Policja 997      Pogotowie ratunkowe 999 

Ogólny- pomoc (z telefonu komórkowego) 112 

 

  
Administratorem placu zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Dyrektor Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Zbydniowie.  

 


