
Załącznik do Zarządzenia na 17/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej                                 
w Woli Gałęzowskiej z dnia 1 czerwca 2015r. 

 
 
 
 

Regulamin placu zabaw przy Szkole Podstawowej                        
im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 

 

1. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci od 3 do 
14 lat. 

2. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką 
nauczyciela lub rodziców (opiekunów), ponoszących pełną 
odpowiedzialność za dziecko. 

3. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw należy wykorzystywać zgodnie             
z ich przeznaczeniem, stosując się do zaleceń nauczyciela. 

4. Na terenie placu zabaw zakazuje się: 
1) niszczenia urządzeń zabawowych, 
2) zaśmiecania terenu oraz niszczenia zieleni, 
3) wprowadzania zwierząt, 
4) wchodzenia na górne elementy konstrukcji obiektów, 
5) korzystania z huśtawek i ważek przez więcej niż jedno dziecko na 

jedno miejsce, 
6) jazdy na rowerze, gry w piłkę oraz innych form aktywności fizycznej 

niezgodnej z przeznaczeniem placu zabaw. 
5. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 

alkoholowych oraz palenia tytoniu. 
6. Plac zabaw podlega okresowo konserwacji. 
7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy 

bezzwłocznie zgłaszać dyrektorowi Szkoły w celu naprawy. 
8. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia placu zabaw bądź ich opiekunowie 

prawni ponoszą odpowiedzialność materialną. 
9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu 

będą usuwane z terenu placu zabaw. 
10. Dyrektor Szkoły nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z palcu 

zabaw bez jego zgody i poza godzinami otwarcia Szkoły. 
 

NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD GROZI WYPADKIEM 
 
 



Zarządzenie Nr 17/2015 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej  

z dnia 1 czerwca 2015r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu placu zabaw  

 

Na  podstawie Art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. Nr 

256, poz. 2572 z 2004r.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdzam Regulamin placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli 

Gałęzowskiej stanowiący załącznik do zarządzenia.   

 
§ 2 

Zarządzenie dotyczy wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole 
 

§ 3 
Traci moc zarządzenie nr 30/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. 

 
§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2015r. 
 
 

 


