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1. Plac zabaw zlokalizowany przy przedszkolu jest terenem 
służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieci 
uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Woli 
Radziszowskiej. 

2. Plac zabaw należy codziennie rano sprawdzać, 
ewentualnie porządkować - odpowiedzialne są woźne 
oddziałowe.  

3. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką 
nauczyciela lub personelu obsługi, którzy za nie  ponoszą 
pełną odpowiedzialność. 

4. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas 
zabaw znajdują się w każdej części placu.  

5. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu  
i przyboru tylko pod nadzorem nauczyciela.  

6. Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 



7. Zabawa na karuzeli może odbywać się tylko przy udziale 
nauczyciela. Zabrania się dzieciom samodzielnego 
korzystania z karuzeli. 

8. Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i zgłosić 
Dyrektorowi Zespołu. Zabrania się dzieciom korzystania  
z uszkodzonego sprzętu. 

9. Na placu zabaw obowiązuje zakaz: 

 zaśmiecania terenu, 

 wjeżdżania wózkami, rowerami, hulajnogą, deskorolką 

na trawnik i wykładzinę,  

 niszczenia i uszkadzania roślinności,  

 dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych,  

 wchodzenia na wykładzinę i trawnik w szpilkach,  

   w butach z obcasami zakończonymi z ostrymi flekami, 

 wprowadzania zwierząt (psów, kotów …), 

 jedzenia, picia,  

 palenia papierosów, przebywania osób nietrzeźwych, 

 załatwiania na placu zabaw, a także na trawnik  

  i teren wokół budynku czynności fizjologicznych. 

10. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich  

    przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo  

    bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł: 

 w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry 

zespołowe,  



 zabronione jest wchodzenie na zewnętrzne i górne 

elementy konstrukcji urządzeń zabawowych: daszków, 

zjeżdżalni, huśtawek przeplotni, tuneli, drabinek, 

bramek, 

 zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek przez 

więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu. 
 

11. Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek dbać  
o kwiaty i rośliny znajdujące się na terenie placu zabaw.  

 

12. W czasie pracy przedszkola oraz po jego zamknięciu 
obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu 
zabaw nieupoważnionych osób. 

13. Osobami upoważnionymi do przebywania na placu 
zabaw i sprawowania opieki nad dziećmi są tylko  
i wyłącznie nauczyciele oraz pracownicy przedszkola. 

Regulamin obowiązuje od 14 września 2017r. 

Zasady powyższego Regulaminu obowiązują 
nauczycieli, pracowników obsługi przedszkola, 
rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka  
z przedszkola. 

 

 


