
Regulamin Korzystania z Placu Zabaw 
przy Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Szczawinkowo” 

 
1. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla 

wychowanków Przedszkola „Szczawinkowo” 
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 
3. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy  

( nauczyciel, opiekun dziecięcy, nauczyciel wspomagający) 
4. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama powinny być zamknięte. 

Odpowiedzialni za to są pracownicy przedszkola oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola. 
5. Nie wolno nawet przez chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez opieki nauczyciela lub 

osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki. 
6. Podczas zabaw przy karuzeli, huśtawkach, bujakach sprężynowych, należy asekurować wychowanków 

przed upadkiem. 
7. Na plac zabaw może być wnoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki – za bezpieczeństwo 

zabaw oraz za sprzęt odpowiadają nauczyciele. 
8. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy przedlekarskiej, powiadomić 

dyrektora placówki oraz rodziców. 
9. Na terenie zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów 
10. Ponadto zabrania się: 

a) Niszczenia urządzeń zabawowych 
b) Wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne 
c) Zaśmiecania terenu 
d) Niszczenia zieleni 
e) Jazdy na rowerze , hulajnodze, rolkach itp. 
f) Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych 
g) Przebywania osób nietrzeźwych 

11. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni nauczyciel zgłasza do 
Dyrektora Przedszkola 

12. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac 
zabaw. 

13. Za dokonanie systematycznego przeglądu stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu 
zabaw oraz utrzymanie w czystości placu zabaw jest odpowiedzialny organ prowadzący placówkę. 

14. Po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw 
nieupoważnionych osób. 

15. Za rzeczy pozostawione na terenie ogrodu, placu zabaw, przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. 
 
 
TELEFONY ALARMOWE: 

 POLICJA 997 

 POGOTOWIE 999 

 STRAŻ POIŻARNA 998 

 NUMER RATUNKOWY 112 
 


