
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW „RADOSNA SZKOŁA” PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 89 W GDAŃSKU 

 

 

1. Plac zabaw przy SP nr 89 w Gdańsku powstał w ramach rządowego programu 

wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących 

szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”. Jest on własnością Miasta Gdańska, 

administrowaną przez Dyrektora ZKPiG nr 8 w Gdańsku. 
 

2. Celem placu zabaw jest: 
 

a) zwiększenie aktywności ruchowej dzieci; 
 

b) zapewnienie warunków do kształtowania sprawności fizycznej, 
 

c) promowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, 
 

d) rozwijanie umiejętności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym, 
 

e) kształtowanie umiejętności społecznych, 
 

f) kształtowanie orientacji przestrzennej, analizy i syntezy słuchowej oraz 

koordynacji wzrokowo – słuchowej. 
 

3. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 do lat 10. 
 

4. W czasie trwania zajęć lekcyjnych i opiekuńczych ( od godziny 8.00 do 17.00) z placu 

zabaw korzystają uczniowie w wieku przedszkolnym i klas I-III szkoły pod opieką 

nauczyciela. 
 

5. Dzieci i uczniowie przed pierwszym wejściem na teren placu zabaw muszą być 

zapoznani z regulaminem. 
 

6. Z regulaminem zapoznają uczniów wychowawcy klas. Fakt ten odnotowuje się w 

dzienniku wychowawcy. 
 

7. Umożliwia się dzieciom bezpłatne korzystanie z placu zabaw w określonych w pkt.  
8 godzinach wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Pierwszeństwo mają 

uczniowie naszej placówki. 
 

8. Możliwość korzystania z placu zabaw po zakończeniu zajęć lekcyjnych jest od godziny  
17.00 do 19.00 oraz w dni wolne od nauki od godziny 10.00 do 19.00 wyłącznie pod opieką 

rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w czasie zabawy. 
 

9. Rodzice lub opiekunowie dzieci, którzy chcą korzystać z placu zabaw, muszą: 
 

a) zapoznać się z regulaminem i bezwzględnie go przestrzegać, 
 

b) zgłosić chęć skorzystania z placu zabaw pracownikowi obsługi/ dozoru szkoły i okazać 

dowód tożsamości celem wpisania do rejestru korzystających z placu zabaw; a po 

wpisaniu do rejestru otrzymać klucz do furtki uprawniający do wejścia na teren placu, 



c) oddać klucz po zakończeniu zabawy przez dziecko pracownikowi obsługi/ dozoru, 

który odnotowuje ten fakt w rejestrze, 
 

10. Z urządzeń zamontowanych na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.  
 

11. Zabrania się wchodzenia na elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, które nie służą 

do siadania lub stania oraz przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń 

zabawowych będących w ruchu. 
 

12. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku i 

dbania o zabawki. 
 

13. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz: 
 

a) niszczenia urządzeń zabawowych, nawierzchni oraz ogrodzenia, 
 

b) poruszania się po placu na rowerze, wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach lub 

pojazdami silnikowymi oraz wprowadzania wózków dziecięcych, 
 

c) wchodzenia na ogrodzenie lub przeskakiwania przez nie, gry w piłkę, 
 

d) chodzenia w butach na wysokim obcasie (tzw. szpilkach), 
 

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu jak również przebywania na placu zabaw w 

stanie po spożyciu alkoholu, 
 

f) zaśmiecania terenu i niszczenia zieleni, 
 

g) wprowadzania zwierząt. 
 

14. Dyrektor szkoły oraz pracownik obsługi/ dozoru nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 

pozostawione na terenie placu. 
 

15. Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas 

korzystania z obiektu powstałe na skutek sprawowania niewłaściwej opieki nad 

dzieckiem– odpowiedzialność ponosi rodzic/ opiekun dziecka. 
 

16. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezwzględnie  
i niezwłocznie zgłosić w pracownikowi obsługi/ dozoru lub sekretariacie szkoły. 

 
 

 

Osoby przebywające na terenie placu zabaw i korzystające z niego w sposób niezgodny 
 

z niniejszym regulaminem, na żądanie pracownika szkoły zobowiązane są do natychmiastowego 

zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu. 
  

PLAC ZABAW OBJĘTY JEST MONITORINGIEM WIZYJNYM. 
 

Dyrektor Szkoły 
 

Urszula Nazarko 


