
SZKOLNY REGULAMIN PLACU ZABAW 

1. Osoba wchodząca na plac zabaw zobowiązana jest do zapoznania się 

ze Szkolnym Regulaminem Placu Zabaw. 

2. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. 

3. Plac zabaw jest czynny od godziny 8.00 do zmroku w dni pracy szkoły. 

4. W okresie jesienno - zimowym (od 1 listopada do 31 marca) plac zabaw jest 

nieczynny. 

5. Plac zabaw dostępny jest:  

a) w czasie trwania zajęć edukacyjnych /np. w-f. ed. wczesnoszkolna/ -

wyłącznie pod opieką nauczyciela, 

b) od 16.00 - do zmroku - na odpowiedzialność rodziców/prawnych 

opiekunów. 

6. Dzieci do 10 roku życia mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod opieką 

dorosłej osoby.  

7. Korzystanie z poszczególnych urządzeń powinno być dostosowane 

do poziomu rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny musi dokonać dorosły 

opiekun dziecka. 

8. Z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających na placu zabaw nie można: 

a) grać w piłkę oraz w inne gry zespołowe, 

b) wchodzić na górne elementy konstrukcyjne zabawek, 

c) wjeżdżać rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach. 

9. Na placu zabaw zabrania się: 

a) spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, 

b) palenia wyrobów tytoniowych, 

c) używania materiałów pirotechnicznych oraz niebezpiecznych substancji 

chemicznych, 

d) wprowadzania zwierząt, 

e) przebywania osób nietrzeźwych i będących pod wpływem środków 

odurzających,  

f) dewastowania wyposażenia placu, 

g) zaśmiecania jego terenu. 

10. Z urządzeń należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

11. Należy szanować zieleń znajdującą się na placu zabaw.     

12. Rodzice /prawni opiekunowie dzieci korzystających z placu zabaw ponoszą 

pełną odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu.  

13. Plac zabaw jest monitorowany i wobec osób naruszających niniejszy regulamin 

wyciągane będą konsekwencje prawne. 

14. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które 

korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego 

zgody i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu. 

 

APELUJĘ DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW 



Bardzo prosimy, aby będąc na placu zabaw reagowali Państwo na wszelkie przejawy 

wandalizmu i niekulturalnego zachowania. Prosimy zwracać takim osobom uwagę 

lub powiadomić policję albo straż miejską. Plac zabaw jest przeznaczony dla Państwa 

Dzieci i wszyscy musimy o niego dbać. Prosimy również o niezwłoczne zgłaszanie 

wszelkich uszkodzeń zabawek. 


