REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 11
IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W PŁOCKU
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Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi uczniów Szkoły.
Teren placu zabaw znajduje się pod nadzorem kamer monitoringu wizyjnego.
Z placu zabaw można korzystać w czasie trwania zajęć lekcyjnych tylko pod opieką
nauczyciela.
W innym czasie oraz w dni wolne od nauki szkolnej odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży podczas wykorzystanie placu zabaw ponoszą Rodzice.
Plac zabaw jest wyposażony w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci od lat 3 do 13.
Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych powinno być dostosowane do rozwoju
psychofizycznego dziecka. Oceny winien dokonywać opiekun dziecka.
Korzystanie ze wszystkich urządzeń na placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich
przeznaczeniem i funkcją.
Dzieci powinny zachować bezpieczną odległość od urządzeń będących w użyciu.
Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z placu zabaw po zajęciach
szkolnych, bez opieki nauczyciela, odpowiedzialność ponosi Rodzic.
Na terenie placu zabaw zabrania się:
1) wprowadzania i przebywania zwierząt;
2) zaśmiecania terenu;
3) w pobliżu urządzeń zabawowych organizowania gier zespołowych oraz jazdy na rowerze,
hulajnodze, deskorolce i na rolkach;
4) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów i inne urządzenia, które temu nie
służą – nieprzestrzeganie zakazu grozi poważnym wypadkiem;
5) niszczenia i uszkadzania roślinności;
6) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych;
7) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
8) spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu;
9) korzystania z urządzeń w czasie ograniczenia lub braku widoczności oraz w dni
deszczowe i w trudnych warunkach atmosferycznych zimą.
W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie
zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.
W razie konieczności wezwania pomocy lekarskiej lub innych służb można skorzystać
z telefonu znajdującego się w sekretariacie szkoły.
O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce
na placu zabaw poinformować należy Dyrektora Szkoły lub zadzwonić pod jeden
z numerów alarmowych.
Osoby korzystające z placu zabaw zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Osoby korzystające z placu zabaw w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem,
na żądanie pracownika szkoły zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań
niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu placu zabaw.

16. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania
mandatowego (art. 95 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia Dz. U. 2001 Nr 106 poz. 1148 z późn. zm.), a w szczególnych przypadkach
w drodze postępowania karnego (art.193 i 288 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
Karny Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553).

