
 

1. Właścicielem i administratorem placu zabaw jest Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku. 

2. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.  

3. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku od lat 3 do 14. 

4. Osoba wchodząca na teren placu zabaw oświadcza, że zapoznała się z niniejszym 

regulaminem. 

5. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, 

którzy za nie ponoszą odpowiedzialność . 

6. W czasie zajęć lekcyjnych, w godzinach od 08:00 do 16:00, na placu zabaw mogą 

przebywać wyłącznie dzieci przedszkolne i uczniowie Szkoły Podstawowej 

(maksymalnie 3 grupy) - pod opieką nauczycieli.  
7. Dzieci pod opieką rodziców mogą korzystać z placu zabaw w dniach nauki po godzinie 16 

oraz w dni wolne,  do zmroku. 

8. Opiekun grupy wchodzącej na teren placu zabaw ma obowiązek każdorazowo sprawdzać 

stan sprzętu przed zajęciami, a wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości 

bezzwłocznie zgłasza odpowiedzialnemu pracownikowi lub Dyrektorowi Zespołu.  

9. Nauczyciel każdorazowo decyduje o możliwości wejścia przedszkolaka/ucznia na urządzenia 

zabawowe, zależnie od wieku i poziomu rozwoju dziecka. 

10. Podczas zabaw i ćwiczeń przedszkolaki/uczniowie mają obowiązek bezwzględnie 

wykonywać polecenia nauczyciela. 

11. Jeśli dziecko poczuje się źle w czasie zajęć na placu zabaw, - niezwłocznie zgłasza ten fakt 

nauczycielowi. 

12. Dzieci samowolnie nie mogą oddalać się od miejsca zabaw. 

13. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku. 

14. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw powinno odbywać się zgodnie 

z ich przeznaczeniem i funkcją. 

15. Za szkody materialne powstałe na terenie obiektu w wyniku niewłaściwego użytkowania lub 

dewastacji, odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni) bądź osoby, które dokonały szkody. 

16. Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności: 

 posiadania rzeczy, które mogą być zagrożeniem podczas ćwiczeń i zabawy np.: 

pierścionków, kolczyków, ozdób na szyi, nadgarstkach, kostkach, przedmiotów  

w kieszeniach, gumy do żucia i inne, 

 wchodzenia na daszki urządzeń i górne części konstrukcji, 

 siadania we dwoje lub więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków, 

 spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy – grozi zadławieniem, 

 noszenia obuwia, które może uszkodzić podłoże (np. typu "szpilki"), 

 niszczenia zieleni, 

 wprowadzania zwierząt, 

 zakłócania spokoju innych użytkowników, 

 spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, palenia 

papierosów oraz przebywania osobom w stanie nietrzeźwości, 

 wjeżdżania na plac pojazdami silnikowymi, rowerem, hulajnogą, na rolkach  

i wrotkach – zakaz nie dotyczy wózków inwalidzkich, 

 organizowania gier i zabaw zespołowych w pobliżu urządzeń zabawowych, 

 przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń zabawowych będących w ruchu. 

17. Za rzeczy pozostawione na placu zabaw Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku nie 

ponosi odpowiedzialności. 

18. Teren placu zabaw jest monitorowany. 

 

 


