
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W KSI ĘŻOMIERZU 

w okresie wakacji letnich i poza godzinami zaj ęć organizowanymi  
przez przedszkole 

 
1. Plac zabaw dla dzieci słu ży wył ącznie zabawie, rekreacji i wypoczynkowi. Z palcu zb aw mo żna 

korzysta ć w godzinach od 8 00 do 2000 (o ile nie koliduje to z zaj ęciami prowadzonymi przez 

przedszkole). Wej ście na plac zbaw odbywa si ę przez furtk ę od strony ulicy Dzierzkowskiej. 

2. Z palcu zabaw korzysta ć mog ą dzieci w wieku do 13 lat.  

3. Dzieci do lat 7 na terenie placu zabaw powinny p rzebywa ć wył ącznie pod opiek ą dorosłych. 

4. Korzystanie z placu zbaw poza godzinami zaj ęć organizowanych przez przedszkole m.in. zgodnie 

z §28 statutu Publicznego Przedszkola w Ksi ężomierzu odbywa si ę na wył ączną odpowiedzialno ść 

osób dorosłych sprawuj ących opiek ę prawn ą nad dzie ćmi korzystaj ącymi z placu zabaw. 

5. Osoby przebywaj ące na terenie placu zabaw zobowi ązane są do zachowania porz ądku. 

6. Osoby niszcz ące sprz ęt, urz ądzenia placu zabaw i inne wyposa żenie przedszkola, b ądź ich 

opiekunowie prawni ponosz ą odpowiedzialno ść materialn ą za wyrz ądzone szkody. 

7. Należy każdorazowo zamyka ć furtk ę prowadz ącą na plac zbaw. 

8. Z urządzeń zabawowych nale ży korzysta ć zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na  

bezpiecze ństwo bawi ących si ę, należy przestrzega ć nast ępujących reguł: 

• w pobli żu urz ądzeń zabawowych zabronione s ą gry zespołowe i jazda na rowerze,  

• zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstr ukcji urz ądzeń zabawowych, 

szczególnie dotyczy to hu śtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków , 

• zabronione jest korzystanie z hu śtawek, wa żek i karuzel przez wi ęcej ni ż jedno dziecko na 

jednym miejscu, 

• zabronione jest korzystanie z tych urz ądzeń zabawowych, które nie s ą przystosowane do 

wzrostu i wagi bawi ącego si ę dziecka.   

9. Na placu zabaw obowi ązuje zakaz: 

• zaśmiecania terenu, niszczenia i uszkadzania ro ślinno ści, 

• dewastowania urz ądzeń zabawowo – rekreacyjnych, ogrodze ń i innego sprz ętu 

przedszkolnego, 

• zakłócania spokoju i porz ądku publicznego, oraz wszelkich zachowa ń naruszaj ących 

normy społeczne, 

• załatwiania potrzeb fizjologicznych, 

• palenia ognisk oraz u żywania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych su bstancji 

chemicznych, 

• wprowadzania zwierz ąt, 

• spo żywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzaj ących, 

• przebywania osób nietrze źwych oraz palenia tytoniu. 

10. Wszelkie zauwa żone uszkodzenia urz ądzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni, czy innego 

wyposa żenia przedszkola prosimy natychmiast zgłasza ć do Sekretariatu Zespołu Szkół w 

Księżomierzu. 

11. Każdy korzystaj ący z placu zabaw ma obowi ązek zapoznania si ę niniejszym regulaminem i 

stosowania si ę do jego postanowie ń. W przypadku dzieci najmłodszym obowi ązek ten spoczywa 

na jego opiekunie prawnym. 

Zarządzenie Nr 319 z dnia 25.06.2014r.  
dyrektora ZS Księżomierz 


