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Podstawa prawna:  
➢ rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

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

➢ uchwała nr 1 Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2006 r. w 
sprawie zatwierdzenia regulaminu placu zabaw. 

 
 

1. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i rekreacji wyłącznie naszym 
wychowankom. 

2. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci od 3 do 6 roku życia. 
3. Dzieci na terenie placu zabaw przebywają wyłącznie pod opieką nauczycieli oraz 

personelu obsługowego którzy w pełni ponoszą za nie odpowiedzialność. 
4. Ze sprzętu ogrodowego i rekreacyjnego należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 
5. Z huśtawek wychowanek korzysta wyłącznie w taki sposób, aby opiekun mógł w 

każdej chwili przytrzymać huśtające się dziecko. 
6. Z urządzeń przeznaczonych do wspinania wychowanek powinien korzystać 

wyłącznie w taki sposób, aby opiekun mógł w każdej chwili przytrzymać, 
zabezpieczyć wspinające się dziecko. 

7. Z urządzeń przeznaczonych do zjeżdżania wychowanek powinien korzystać w taki 
sposób, aby opiekun mógł w każdej chwili przytrzymać zjeżdżające dziecko. 

8. Zabronione jest stawanie na ruchomych częściach urządzeń i sprzętu zabawowego. 
9. Osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania 

spokoju i porządku. 
10. Osoby upoważnione do odbioru dzieci zobowiązane są poczekać na dziecko 

przed furtką placu zabaw, odebrać je bezpośrednio. 
11. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń, zniszczenia sprzętu 

czy zieleni należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować pracowników 
przedszkola. 

12. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 
alkoholowych oraz palenia tytoniu. 

13. Zabrania się w szczególności: 
❖ przebywania na terenie placu zabaw osób nieupoważnionych, 
❖ niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych, 
❖ zaśmiecania terenu, 
❖ dewastowania zieleni, 
❖ jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce,  
❖ gry w piłkę nożną, 
❖ wprowadzania zwierząt. 

     14.Osoby niszczące na placu zabaw sprzęt i urządzenia rekreacyjne za swój 
          czyn ponoszą odpowiedzialność materialną.  
     15. Regulamin placu zabaw zatwierdził społeczny inspektor BHP 
           i Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 163. 


