
 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN  PLACU ZABAW 

1. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci w wieku 3 – 12 lat pod opieką rodziców, 

opiekunów prawnych, nauczycieli-wychowawców. 

2. Plac zabaw służy do zabawy, rekreacji i wypoczynku. 

3. Przed wejściem na plac zabaw rodzice, opiekunowie prawni dzieci oraz 

nauczyciele-wychowawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami 

placu zabaw. 

4. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci, oraz nauczyciele-wychowawcy 

zobowiązani są do pouczenia dzieci jak mają się zachowywać na placu zabaw i 

jak bezpiecznie mogą korzystać z urządzeń znajdujących się na placu zabaw. 

5. Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw odpowiedzialni są rodzice, 

opiekunowie prawni, nauczyciele-wychowawcy. 

6. Plac zabaw udostępniany jest od 01 kwietnia do 31 października. Okres 

udostępnienia może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. 

7. Plac zabaw udostępniony jest dla dzieci od godziny 9:00 do 19,30  z tym, że po 

zmroku obowiązuje zakaz przebywania na placu zabaw. 

8. W roku szkolnym, w godzinach pracy szkoły tj. od godziny 9:00 do godziny 

17:00 na placu zabaw mogą przebywać tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 

1 pod opieką nauczycieli-wychowawców. 

9. W pozostałych dniach i godzinach z placu zabaw mogą korzystać mieszkańcy 

gminy. 

10. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na placu zabaw należy korzystać  

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

11. Z zestawu „ Trzy Wieże „ mogą korzystać dzieci, które ukończyły 3 lata. 

12. Z huśtawki wagowej podwójnej mogą korzystać dzieci, które ukończyły  6 lat. 

Właściwym sposobem użytkowania jest zajęcie miejsca na siedzisku i 

uchwycenie oburącz uchwytu i balansowanie wagowe  z drugim dzieckiem. 

13. Z urządzenia mostku ruchomego mogą korzystać dzieci , które ukończyły 3 

lata. Właściwym sposobem użytkowania jest przechodzenie z jednej strony na 

drugą stronę mostka. 

14. Z równoważni mogą korzystać dzieci, które ukończyły  4 lata.  Właściwym 

sposobem użytkowania jest przechodzenie z jednej strony na drugą stronę 

równoważni. 



15. Ze słupków do przeskoków mogą korzystać dzieci, które ukończyły 6 lat. 

Właściwym sposobem użytkowania jest przeskakiwanie z jednej strony na  

drugą stronę  kolejno po słupkach. 

16. Z płotków mogą korzystać dzieci, które ukończyły 6 lat. Właściwym sposobem 

użytkowania jest przeskakiwanie z jednej strony na drugą  stronę kolejno przez 

poszczególne płotki. 

17. Z poręczy mogą korzystać dzieci, które ukończyły 5 lat. Właściwym sposobem 

użytkowania jest przechodzenie z jednej strony na  drugą stronę poręczy. 

18. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo korzystania z poszczególnych 

urządzeń zabawowych winno być dostosowane do powyższych zapisów  oraz 

do rozwoju i sprawności fizycznej dziecka. Oceny tej winien dokonać rodzic, 

opiekun prawny dziecka, nauczyciel-wychowawca. 

19. Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci zabrania się : 

a) jazdy na rowerze, wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach, 
b) gry w piłkę, 
c)  wprowadzania wózków dziecięcych i zabawkowych na sztuczną 

powierzchnię palcu zabaw, 
d)  wprowadzania zwierząt, 
e) wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, daszki 

wież, poręcze mostka i kładki, siedziska huśtawek oraz płoty   i  bramkę. 
f) wchodzenia pod podesty, kładki oraz mostek wypukły zestawu  

zabawowego  „ Trzy Wieże „ . 
g)  organizowania gier zespołowych, 
h) korzystania z urządzeń w złych warunkach atmosferycznych ( deszcz-ślisko, 

mgła- słaba widoczność ), 
i) przekraczania strefy bezpiecznej dla danego urządzenia. Za zachowanie  

bezpiecznej odległości dzieci od danego urządzenia odpowiedzialni są ich 
opiekunowie. 

20. Na placu zabaw obowiązuje zakaz : 
 

a) spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz 
palenia tytoniu, 

b) zakłócania spokoju i porządku publicznego, 
c) wchodzenia w obuwiu, które mogłyby uszkodzić nawierzchnię placu  zabaw 

( na obcasie, kolce, korki ), 
d) spożywania słodyczy, jedzenia, picia, żucia gumy, 
e) zaśmiecania trenu, 
f)  niszczenia zieleni i krzewów, 
g) dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ławek, koszy na  

śmieci i ogrodzenia, 
h)  palenia ognisk oraz użytkowania materiałów pirotechnicznych i  

szkodliwych substancji chemicznych. 



i) Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu 
odpowiedzialność ponoszą opiekunowie dzieci, na których spoczywa  
obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi na placu  
zabaw. 

j) Za zniszczony sprzęt i urządzenia placu zabaw odpowiedzialność  materialną 
ponoszą opiekunowie dzieci korzystających z placu zabaw  poza godzinami 
pracy szkoły. 

k)  Administrator nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu 
zabaw po godzinie 17:00 oraz w dni wolne od pracy szkoły ( w tym wakacje 
). 

l) Wszelkie zauważone uszkodzenia na placu zabaw należy zgłaszać     
Administratorowi placu zabaw. 

m)  Za rzeczy pozostawione na placu zabaw szkoła nie ponosi  
odpowiedzialności. 

n) Sposób użytkowania poszczególnych urządzeń jest wskazany  przez 
producenta.  
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