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Regulamin placu zabaw  

Przedszkola nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 18 

 

1. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi wyłącznie 

dzieciom uczęszczającym do Przedszkola nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie. 

2. Za utrzymanie czystości placu, systematyczny przegląd, konserwację urządzeń 

odpowiedzialny jest pracownik przedszkola (konserwator). 

3. Dzieci na terenie placu zabaw przebywają pod opieką nauczycieli i personelu 

pomocniczego. 

4. Dziecko pod opieką rodzica/ prawnego opiekuna nie powinno przebywać na terenie 

ogrodu, jeżeli jest on w danej chwili wykorzystywany przez dzieci pozostające pod 

opieką nauczycieli. 

5. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić 

z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.  

6. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i bramy wjazdowe powinny 

być zamknięte. Odpowiedzialni są za to pracownicy przedszkola oraz rodzice dzieci 

uczęszczających do przedszkola. 

7. Z urządzeń placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. W przypadku przebywania na placu zabaw więcej niż jednej grupy, wszyscy 

nauczyciele, czuwający nad bezpieczeństwem swojej grupy, mają baczenie 

na pozostałe dzieci i obowiązkowo reagują w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego 

zachowania dzieci. 

9. Na przedszkolny plac zabaw i do ogrodu przedszkolnego może być wynoszony sprzęt 

sportowy i inne przybory do zabawy, będące własnością placówki. 

10. Nauczyciel ma obowiązek dbania o wynoszony sprzęt. Po zakończeniu użytkowania 

sprzęt należy schować w wyznaczonym miejscu. 

11. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów 

alkoholowych oraz palenia tytoniu. Zabrania się w szczególności: 

a) przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym, 

b) niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych, 

c) stawania na ruchomych częściach urządzeń, 

d) zaśmiecania terenu, 

e) niszczenia zieleni, 

f) jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp., 

g) wprowadzania zwierząt. 
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12. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast zgłosić 

dyrektorowi przedszkola. 

13. Dyrektor Przedszkola nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie nie ponosi odpowiedzialności 

za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego 

wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami pracy przedszkola 

oraz nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu. 

14. Za rzeczy pozostawione na terenie placu zabaw oraz przy stojaku rowerowym obok 

wejścia do budynku, przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. 

15. O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek 

powiadomić nauczyciela; odbiór dziecka z placu zabaw nie może być samodzielną 

decyzją osoby odbierającej. 

16. Zakazuje się przebywania na terenie placu zabaw rodziców/opiekunów wraz z dziećmi 

po odebraniu ich z Placówki. 

17. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych 

opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi. 

18. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie 

na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej przedszkola. 

19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

Raszyn, 2.01.2019 r.  


