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REGULAMIN  KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW OBWIĄZUJĄCY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. JÓZEFA UFY W MASTKACH 

 

 

§ 1 

Podstawa prawna 

 Regulamin niniejszy uwzględnia podstawowe zasady zawarte w: 

4) Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

     alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), 

5) Ustawie z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed 

      następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz Ustawy o Państwowej 

     Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529 ze zmianami).  

6) Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity  

     Dz. U. z 2012 r. poz. 124),  

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

   bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

   (Dz. U.  z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). 

 

§ 2 

1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw  

i wypoczynku dzieci. 

2. Plac zabaw przed korzystaniem należy sprawdzić, ewentualnie uporządkować.  

3. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela.  

4. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw kontrolują każdą części 

placu.  

5. Na plac przedszkolny może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory  

do zabawy.  

6. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt.  
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7. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko  

pod nadzorem nauczyciela.  

8. Każdy uszkodzony sprzęt należy wykluczyć z użytkowania i wadę zgłosić 

dyrektorowi placówki. Zabrania się dzieciom korzystania z uszkodzonego sprzętu. 

9. Zabrania się na terenie placu rzucania papierów, wszelkich opakowań  

i odpadów, wpuszczania psów i kotów.  

10. Wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek dbać o kwiaty i rośliny znajdujące  

się na terenie placu zabaw oraz zgłaszać dyrektorowi wszelkie uszkodzenia sprzętu.  

11. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej  

za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. 

Telefony alarmowe: 

Policja - 997 

Straż Pożarna - 998 

Pogotowie Ratunkowe - 999 

Pomoc z tel. komórkowego  - 112  

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. 

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 

Zostałem(-am) zapoznany(-na) z dokumentem. 

 

1. Małgorzata Miazek -   …………………  

2. Teresa Kacprowska -   …………………  

3. Grzegorz Stankiewicz - ………………….  

4. Sylwia Stępień -   ………………….  

5. Agata Czubak -   ………………….  

6. Agata Łabowicz -   …………………. 

7. Beata Wieteska – Bogusz -  …………………. 

8. Anna Dzięgielewska -  …………………. 

9. Dorota Celińska – Strach -  …………………. 

10.Arkadiusz Przyżycki  - …………………. 

 


