
                                                                                                      

REGULAMIN PLACU ZABAW 

I.  PODSTAWA PRAWNA
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach ( Dz.U. z 22 stycznia 2003r. Nr 6 poz.69)

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Plac zabaw  znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 im. 25 
Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

2. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
3. Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci do lat 12. 
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem
5. Z placu zabaw w pierwszej kolejności korzystają uczniowie szkoły w 

ramach zajęć ruchowych i wychowania fizycznego pod opieką 
nauczyciela. 

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

7. Przebywanie na placu zabaw w czasie przerw śródlekcyjnych jest 
zabronione.( Nie dotyczy klas 0 - III )

8. Przebywanie dzieci  na placu zabaw przed lekcjami, po lekcjach lub w dni
          wolne od zajęć może się odbywać wyłącznie pod  nadzorem rodziców / 
          prawnych opiekunów, którzy  ponoszą pełną odpowiedzialność za 
          dziecko.

9. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za 
ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko.

10.Na placu zabaw obowiązuje obuwie sportowe. Niedopuszczalne
     jest obuwie typu korki, kolce oraz szpilki.
11. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na placu 

zabaw
12. Nauczyciel każdorazowo decyduje o możliwości wejścia ucznia na 

urządzenia zabawowe stosownie do wieku i rozwoju dziecka.
13. Podczas zabawy i ćwiczeń uczniowie mają obowiązek bezwzględnie 

wykonywać polecenia nauczyciela.
14. Ze względów bezpieczeństwa z każdego urządzenia może korzystać w 

tym samym czasie ograniczona liczba dzieci.
15. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy 

bezwzględnie zgłaszać do wychowawcy.



16. W trakcie zajęć, jeśli dziecko poczuje się źle niezwłocznie zgłasza ten 
fakt nauczycielowi

17. W przypadku, gdy nauczyciel zmuszony jest opuścić miejsce zajęć ( np. 
w przypadku udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej) dzieci 
przerywają zadanie, które wykonują, schodzą z urządzeń i czekają na 
nauczyciela w wyznaczonym miejscu.

18. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach siedzą na miejscu 
wyznaczonym przez nauczyciela.

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

  NA TERENIE  PLACU ZABAW ZABRANIA SIĘ:

- niszczenia urządzeń zabawowych
- gry w piłkę
- posiadania rzeczy, które mogą być zagrożeniem podczas ćwiczeń i zabawy 
np. pierścionki, kolczyki, ozdoby na szyi, nadgarstkach, kostkach, 
przedmioty w kieszeniach, gumy do żucia i inne
- zaśmiecania terenu
- rozbijania butelek
- jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach
- niszczenia zieleni
- wprowadzania psów
- wprowadzania wózków dziecięcych
- palenia ognisk

Telefony alarmowe:

Straż Miejska                 986
Policja                             997
Straż Pożarna                 998
Pogotowie Ratunkowe   999
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych     112


