
 
 

 

Załącznik nr 1. 

do Zarządzenia nr 12.2017 

Dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 22  

im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie  

z dnia 10.07.2017 

 

REGULAMIN  PLACU  ZABAW 

1. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla 

uczniów szkoły. 

2. Za stan urządzeń i sprzętu odpowiadają dyrektor szkoły oraz nauczyciele prowadzący 

zajęcia. 

3. Urządzenia przeznaczone do zabawy i sprzęt stanowiący wyposażenie placu zabaw 

powinny zapewniać bezpieczne z nich korzystanie oraz spełniać wymogi ergonomii. 

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości  nauczyciel nie powinien wprowadzać 

uczniów na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 

5. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają nauczyciele. 

7. Podczas niektórych zabaw należy asekurować uczniów przed upadkiem lub 

uderzeniem o twarde przedmioty. 

8. Nie wolno nawet na chwilę pozostawiać uczniów  na placu zabaw bez opieki 

nauczyciela. 

9.  W razie zaistnienia wypadku należy udzielić uczniowi pierwszej pomocy i 

powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców. 

10.  W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu szkoły obowiązuje bezwzględny 

zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób. 

11.  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 i jazda na 

rowerze, 

 zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń 

zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków,  

lokomotywy, 

 zabronione jest korzystanie z huśtawki przez więcej niż jedno dziecko na jedno 

miejsce. 

12.  Systematyczny przegląd  stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu 

zabaw wykonuje konserwator zatrudniony w szkole. 

13.  Na placu zabaw należy stosować urządzenia, które posiadają certyfikaty zakładów 

kontroli jakości i bezpieczeństwa. 

14.  Wokół każdego urządzenia znajdującego się na placu zabaw musi być zachowana 

bezpieczna strefa minimalna, w której nie może się znaleźć żaden inny element. 

Opracowała: Joanna Marszewska- specjalista ds.bhp 


