REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZEPAŃCOWEJ
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży.
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli,
rodziców lub opiekunów.
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku
od 3 do 12 lat.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją,
a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących
reguł:
 w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe oraz jazda na rowerze,
rolkach,
 dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących
w użyciu,
 zabronione jest wchodzenie na dach pociągu i inne urządzenia, które temu nie służą –
nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem,
 zabronione jest siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek
i bujaków oraz więcej niż czterech osób na karuzeli,
 zabronione jest obrzucanie się piaskiem i rozrzucanie piasku poza teren placu zabaw.
5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 zaśmiecania terenu - odpadki należy wrzucać do kosza na śmieci,
 dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych,
 zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych,
 wprowadzania zwierząt,
 wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
 przebywania osób nietrzeźwych,
 palenia tytoniu,
 korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności oraz w dni
deszczowe i w trudnych warunkach atmosferycznych zimą.
6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych i inne nieprawidłowości należy
bezzwłocznie zgłaszać dyrektorowi szkoły, konserwatorowi lub innemu pracownikowi
obsługi, który zgłosi ten fakt dyrektorowi.
7. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw
zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w placówce.
8. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków pracowników obsługi
zatrudnionych w szkole.
9. W czasie zajęć szkolnych uczniowie mogą przebywać na placu zabaw tylko i wyłącznie
pod opieką nauczyciela, który bierze pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
10. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw po
zajęciach szkolnych. Za bezpieczeństwo dzieci oraz wszelkie szkody materialne wyrządzone
przez nie w tym czasie odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni.
Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się, aby
zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi
działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce
zabaw i wypoczynku.

Telefony alarmowe:





Straż Pożarna 998,
Policja 997,
Pogotowie ratunkowe 999,
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych 112.

Regulamin zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej obowiązuje od dnia 18.06.2014 r.

