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REGULAMIN PLACU ZABAW  

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie 
 

1. Właścicielem placu zabaw i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie. 

2. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw, rekreacji i wypoczynku dzieci: 

1) w dni wolne od nauki w godzinach od 10.00 do 20.00; 

2) w czasie zajęć lekcyjnych w godzinach od 17.00 do 20.00. 

3. Za otwarcie i zamknięcie obiektu odpowiedzialni są pracownicy boiska sportowego „Orlik”. 

4. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat . 

5. W czasie zajęć lekcyjnych w godzinach od 8.00 do 17. 00 na placu zabaw mogą przebywać wyłącznie 

dzieci przedszkolne i uczniowie Szkoły pod opieką nauczyciela. 

6. Na placu zabaw moŜe przebywać maksymalnie 30 dzieci. 

7. W czasie przerw lekcyjnych obiekt jest zamknięty.  

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

przeznaczeniem i funkcją. 

9. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela lub  

rodziców/ opiekunów, ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko. 

10. Za dzieci pozostawione na placu zabaw bez opieki odpowiedzialność ponoszą osoby dorosłe- opiekunowie. 

11. Za szkody materialne powstałe na terenie obiektu w wyniku niewłaściwego uŜytkowania lub dewastacji 

odpowiadają opiekunowie i rodzice/opiekunowie prawni. 

12. Na terenie placu zabaw zabrania się:  

1)  zakłócania spokoju innych uŜytkowników;  

2)  korzystania z urządzeń zabawowych w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem;  

3)  przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń zabawowych będących w ruchu;  

4) organizowania gier i zabaw zespołowych w pobliŜu urządzeń zabawowych; 

5) wchodzenia na elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, które nie słuŜą do siadania lub stania;  

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

7)  huśtania się na stojąco, 

8)  wchodzenia na płoty, bramę i dachy wieŜ; 

9)  spoŜywania słodyczy,  jedzenia oraz picia podczas zabawy – grozi zadławieniem, 

10) dewastowania urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia;  

11) niszczenia zieleni;  

12) zaśmiecania lub zanieczyszczania placu zabaw - odpadki naleŜy wrzucać do kosza na śmieci.;  

13) uŜywania wulgaryzmów; 

14) wprowadzania zwierząt;  

15) wjeŜdŜania na plac zabaw pojazdami silnikowymi, rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach; 

      zakaz nie dotyczy wózków inwalidzkich;   

16) spoŜywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, a takŜe przebywania na placu 

      zabaw osób w stanie nietrzeźwości;  

17) palenia tytoniu. 

13. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości naleŜy bezzwłocznie zgłaszać 

Dyrektorowi Szkoły – tel. (67) 26-17-561. 
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14. KaŜda osoba znajdująca się na placu zabaw zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania  niniejszego 

Regulaminu. 

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu 

zabaw. 

16. Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na placu zabaw. 

17. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły. 

 

 

Telefony alarmowe: 

 

• StraŜ PoŜarna 998, 

• Policja 997, 

• Pogotowie ratunkowe 999, 

• Telefon alarmowy z telefonów komórkowych 112. 

 

Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 08.10.2013 r. obowiązuje od dnia 09.10.2013 r.  

 

                                                                                                    Dyrektor Szkoły 

                                                                                                    Iwona Rzańska 


