Regulamin korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Podstawy prawne
Art. 67.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz
z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz.
968).

I. Informacje ogólne.
1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci
od 3 do 10 lat.
2. Pierwszeństwo w korzystaniu z placu zabaw mają dzieci aktualnie uczestniczące w zajęciach
szkolnych.
3. Z urządzeń zabawowych dzieci mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
4. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia przeznaczone dla dzieci od 3 do 10 lat.
5. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju
psychofizycznego dziecka. W przypadku dzieci nie uczestniczących w zajęciach szkolnych
oceny dokonuje rodzic/ opiekun dziecka.
6. Wyposażenie placu zabaw należy wykorzystywać w sposób bezpieczny i zgodnie
z przeznaczeniem.
7. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne
szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu.

II. Na placu zabaw zabrania się:
-

palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków odurzających i szkodliwych,

-

niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu,

-

wprowadzania psów i kotów oraz innych zwierząt,

-

wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podczas zabaw,

-

prowadzenia gier i zabaw sprzętem sportowym,

-

jedzenia i picia podczas zabaw,
1

-

skakania z drabinek, popychania innych podczas korzystania ze wszystkich sprzętów, sypania
piaskiem itp.

III. Postanowienia końcowe.
1. O wszelkich aktach wandalizmu, awariach i uszkodzeniach elementów zabawowych lub
innych niebezpiecznych zdarzeniach należy niezwłocznie powiadomić dyrekcję szkoły.
2. Administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi, jest Szkoła Podstawowa
nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu ul. Pogodna 84.
Telefony alarmowe:
-

Straż miejska 986

-

Policja 997

-

Pogotowie ratunkowe 999 (z tel. komórkowego 112).

IV. Informacje uzupełniające dla nauczycieli.
1. Dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas 1-4 mogą przebywać na placu zabaw
w trakcie zajęć i przerw wyłącznie pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia bądź
nauczyciela dyżurującego.
2. W przypadku przebywania na placu zabaw więcej niż jednej klasy/grupy, wszyscy
nauczyciele, czuwając nad bezpieczeństwem swojej grupy i reagują w sytuacji zagrożenia,
bądź niewłaściwego zachowania pozostałych dzieci.
3. Codziennie rano teren placu zabaw jest sprawdzany przez konserwatora, który likwiduje
ewentualne zagrożenia, a w razie potrzeby, powiadamia o nich dyrektora szkoły.
4. W przypadku znalezienia przez dzieci przedmiotów niebezpiecznych lub niewiadomego
pochodzenia, zabezpiecza je nauczyciel i w razie potrzeby powiadamia dyrektora szkoły.
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