REGULAMIN PLACU ZABAW
przy Szkole Podstawowej im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu
1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi.
2. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci
w wieku od 3 do 12 lat.
3. Zasady korzystania z placu zabaw:
a. dzieci w wieku szkolnym w czasie trwania zajęć, na terenie placu zabaw mogą
przebywać wyłącznie pod opieką nauczycieli,
b. przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel sprawdza teren i likwiduje
ewentualne zagrożenia - w razie potrzeby powiadamia dyrektora o tym
zagrożeniu,
c. dzieci w wieku szkolnym po zajęciach oraz w dni wolne od zajęć, na terenie
placu powinny przebywać za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów,
d. dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką
nauczycieli, rodziców lub opiekunów,
e. w czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie nie mogą korzystać z placu
zabaw.
4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto
z uwagi na bezpieczeństwo bawiących, zabrania się:
a. w pobliżu urządzeń zabawowych grania w gry zespołowe i jazdy na rowerze,
b. wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków,
c. korzystania z huśtawek, ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym
miejscu, a na kole – max dwoje dzieci,
d. wprowadzania zwierząt, zaśmiecania terenu,
niszczenia i uszkadzania
roślinności,
e. dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
f. zakłócania spokoju i porządku publicznego, palenia ognisk oraz używania
materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
g. palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków
odurzających, przebywania osób nietrzeźwych.
5. Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw odpowiadają rodzice lub prawni
opiekunowie, z wyjątkiem zajęć, w czasie których uczniowie pozostają pod opieką
nauczyciela.
6. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki i urazy dzieci na terenie placu zabaw,
z wyjątkiem uczniów szkoły korzystających z placu zabaw podczas zajęć
organizowanych w szkole.
7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie zgłaszać
dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2015 r.

