
REGULAMIN PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57 

im. Jana Kochanowskiego w Lublinie 

1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży. Zarządcą placu zabaw jest 

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. 

2. Dzieci i młodzież może przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli lub 

opiekunów. 

3. Na placu zabaw zabrania się: 

- w pobliżu urządzeń zabawowych grania w piłkę, inne zespołowe gry oraz jazdy na rowerze, 

deskorolce, hulajnodze i rolkach; 

- używania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, wchodzenia na górne elementy konstrukcji 

urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek i dachów wieżyczek; 

- korzystania z huśtawek i ważek, przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce; 

- wprowadzania psów i innych zwierząt; 

- zaśmiecania terenu; 

- dewastowania urządzeń zabawowo- rekreacyjnych oraz ogrodzeń; 

- zakłócania spokoju i porządku publicznego; 

- palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, 

- spożywania alkoholu, palenia papierosów i korzystania z innych używek; 

- przebywania osób nietrzeźwych; 

- używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców. 

4. Upoważniony pracownik Szkoły , w zależności od sytuacji, może: 

- nakazać zmianę obuwia sportowego 

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 

- nakazać opuszczenie terenu placu zabaw i szkoły, 

- wezwać Straż Miejską lub Policję. 

5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia należy zgłaszać do 

Dyrektora szkoły. 

6. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu zabaw oraz wyrządzone przez nie szkody 

odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie. 

7. Administrator placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób 

nieprzestrzegających regulaminu. 

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placu zabaw. 

9. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem 

osoby odpowiedzialnej, poza godzinami funkcjonowania świetlicy szkolnej (codziennie 6.30-17.00) i 

po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły. 

10. W czasie trwania zajęć szkolnych uczniowie mają pierwszeństwo w korzystaniu z placu zabaw. 

Wyklucza się równoczesne korzystanie z placu zabaw osób postronnych i uczniów. 

11. Teren placu zabaw jest monitorowany. 


