załącznik do Zarządzenia 38/2015

Regulamin korzystania z placu zabaw
RADOSNA SZKOŁA
po zakończeniu zajęć w szkole
I. Administratorem placu zabaw jest dyrektor
Szkoły Podstawowej w Uwielinach.
II. Z placu zabaw korzystają dzieci z oddziałów
przedszkolnych i uczniowie Szkoły Podstawowej
w Uwielinach w czasie zajęć szkolnych
w godzinach 8.00- 17.00
1. Plac zabaw wybudowany w ramach programu rządowego
Radosna szkoła jest udostępniany mieszkańcom gminy po
zakończeniu zajęć w szkole – dzieciom do lat 12 z dorosłymi
opiekunami:
a) w dni pracy szkoły w godzinach: 17.00- 18.00, od 1 kwietnia
w godzinach 17.00- 19.00
b) w czasie wakacji od poniedziałku do piątku (w dni robocze)
w godzinach od 8.00- 15.00.
2. Dzieci muszą się znajdować pod opieką rodziców/ prawnych
opiekunów lub innej osoby dorosłej upoważnionej przez
rodzica do sprawowania opieki nad dzieckiem.
3.Każdy pracownik szkoły jest upoważniony do skontrolowania
czy dzieci na placu zabaw znajdują się pod opieką dorosłej
osoby.
4. Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zabawy odpowiadają
tylko i wyłącznie ich opiekunowie.
5. Zasady korzystania z placu zabaw określają piktogramy
(rysunki).
6. Za

szkody

wyrządzone

przez

dzieci

odpowiadają

materialnie rodzice/prawni opiekunowie.
7. Zabrania się:
a) korzystania z urządzeń zabawowych w sposób niezgodny
z ich przeznaczeniem,
b) przebywania
w
bezpośrednim
zabawowych będących w ruchu,

sąsiedztwie

urządzeń

c) wchodzenia na elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
które nie służą do siadania lub stania ( huśtawki, przeplotnia,
drabinki, dachy),
d) dewastacji urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia,
e) niszczenia roślinności,
f) zaśmiecania terenu,
g) wprowadzania: zwierząt, rowerów, wózków dziecięcych
oraz sprzętu, który mógłby niszczyć nawierzchnię lub
urządzenia,
h) spożywania napojów alkoholowych lub
odurzających,

innych środków

i) przebywania na placu zabaw po spożyciu alkoholu,
j) palenia tytoniu.
8. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (śnieg,
mróz, deszcz) plac zabaw jest zamknięty.
9. Wszystkie osoby wchodzące na plac zabaw mają
obowiązek zapoznania się z powyższym Regulaminem
i stosowania się do zawartych w nim zasad.
10.
Osoby nieprzestrzegające powyższego Regulaminu
będą proszone przez pracownika szkoły o opuszczenie
placu zabaw, o fakcie informuje się dyrektora szkoły.
PLAC ZABAW JEST OBJĘTY
MONITORINGIEM WIZYJNYM
Anna Ewa Borowska
dyrektor szkoły
Tel. 22-727-60-97 w godzinach pracy sekretariatu

