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Podstawa prawna:  

 

Na podstawie art.  95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669) oraz  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  

31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z 

2009 r. poz. 1130, z 2010 r. poz. 1408,  z 2011 r. poz. 968 oraz z 2018 r.  

poz. 2140).  

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw 

w Przedszkolu nr 51 w Gdańsku. 

2. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem 

służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do 

Przedszkola nr 51. 

3. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 6. 

4. Przed wyjściem dzieci do ogrodu – teren sprawdzany jest przez 

pracownika obsługi lub konserwatora. 

5. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą 

opieką nauczycieli, personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną 

odpowiedzialność. 

6. Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez 

opieki nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki. 

7. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania 

się z nim i z nauczycielem. 

8. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem,  

a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać 

następujących reguł: 

a) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe,  

b) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń 

zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, 

bramek i dachów domków, 

c) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej 

niż jedno dziecko na jednym miejscu. 

9. Na plac zabaw może być wnoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz 

zabawki tylko za zgodą nauczyciela – za bezpieczeństwo zabaw oraz za 

sprzęt odpowiadają nauczyciele. 

10. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania 

napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu. 



11. Zabrania się w szczególności: 

- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym, 

- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych, 

- zaśmiecania terenu, 

- niszczenia zieleni, 

- wprowadzania zwierząt. 

12. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast  

i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi, wicedyrektorowi lub intendentowi 

przedszkola. 

13. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na 

placu zabaw zleca się konserwatorowi zatrudnionemu w przedszkolu. 

14. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: dyrektor 

przedszkola, nauczyciele prowadzący  zajęcia oraz konserwator. 

15. Dyrektor Przedszkola nr 51 w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za 

wypadki osób, które korzystają z placu zabaw i urządzeń stanowiących 

jego wyposażenie w momencie przejęcia dziecka przez rodzica/ opiekuna 

prawnego i poza godzinami pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów 

niniejszego regulaminu. 

16. Za rzeczy pozostawione na terenie ogrodu, placu zabaw oraz przy stojaku 

rowerowym obok wejścia do budynku, Przedszkole nie ponosi 

odpowiedzialności. 

17. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien 

wyprowadzać wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić 

o tym fakcie dyrektora placówki. 

18. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje 

bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.    

19. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców / 

prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do 

opieki na dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw. 

20. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu potwierdza 

własnoręcznym podpisem każdy pracownik Przedszkola nr 51. 

21. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej 

przedszkola. 

22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.   
            

Gdańsk dn. 30.11.2018 rok 

                      DDZZ IIĘĘ KK UUJJ EE MMYY   ZZ AA   PP RRZZ EE SSTT RRZZ EEGG AANN IIEE   RR EEGG UU LLAA MMII NNUU   !! !! !!   

 

                                          dyrektor Przedszkola Nr 51 



 

TELEFONY ALARMOWE: 

OGÓŁNY                 - 112 

POLICJA                 - 997 

POGOTOWIE         – 999 

STRAŻ POŻARNA – 998 

STRAŻ MIEJSKA  -  986 

 


