
REGULAMIN PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE 

SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 2 

W GDAŃSKU 
 

1) Na plac zabaw można wejść tylko pod opieką nauczyciela/wychowawcy. 

2) Ze wszystkich sprzętów znajdujących się na placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem: 

a) na huśtawkach łańcuchowych można huśtać się pojedynczo i tylko ruchem przód – tył (huśtanie 

się na boki lub zakręcanie się jest niedozwolone).  Nie wolno zeskakiwać z huśtawek, bujać się na 

stojąco bądź na brzuchu. Każde dziecko buja się samodzielnie; 

b) na bocianim gnieździe mogą huśtać się jednocześnie maksymalnie 3 osoby. Niedozwolone jest 

stawanie na huśtawce; 

c) na ścianki wspinaczkowe należy wchodzić pojedynczo i samodzielnie. Jeżeli ktoś nie czuje się na 

siłach, aby samodzielnie zejść ze ścianki wówczas z niej nie korzysta. Na szczycie ścianki mogą 

przebywać maksymalnie 3 osoby jednocześnie. Na ścianki należy wchodzić i schodzić (bez 

przesiadywania na górze). Ze ścianek wspinaczkowych nie mogą korzystać uczniowie 

uczęszczający do oddziałów przedszkolnych; 

d) na huśtawkach ważonych mogą huśtać się jednocześnie 2 osoby siedzące na przeznaczonych do 

tego celu siedziskach; 

e) na karuzeli wolo kręcić się jednocześnie maksymalnie 3 osobom; 

f) po równoważniach należy przechodzić pojedynczo; 

g) nie wolno wynosić piasku z piaskownicy na podłoże tartanowe; 

h) nie wolno wykopywać dziur w okolicy innych sprzętów (ścianki wspinaczkowe, huśtawki); 

i) po zakończonej zabawie wszystkie zabawki należy włożyć do plastikowej skrzyni znajdującej się 

przy ogrodzeniu. Nie wolno siadać na skrzyni; 

j) ze ślizgu należy zjeżdżać przodem i tylko w pozycji siedzącej;  

k) na zjeździe tyrolskim należy jeździć pojedynczo, trzymając się oburącz. Nie wolno przebiegać pod 

zjazdem, jeżeli inne osoby z niego korzystają, wciągać innych na podest, biegać wzdłuż zjazdu 

jeżeli ktoś z niego korzysta, puszczać rąk w czasie jazdy Ze zjazdu tyrolskiego wolno korzystać 

tylko pod opieką nauczyciela/ wychowawcy. 

3) Każde wyjście z placu zabaw należy zgłosić nauczycielowi/wychowawcy sprawującemu opiekę 

nad grupą.   

4) Uczniowie są zobowiązani do przebywania na terenie wyznaczonym przez nauczyciela/ 

wychowawcę sprawującego opiekę.  

5) Podczas pobytu na placu zabaw nie wolo niszczyć roślinności, ani sprzętów przeznaczonych do 

zabawy.  

6) Wszelkie zauważone uszkodzenia sprzętu należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi/ 

wychowawcy sprawującego opiekę. 

7) Wszelkie zdarzenia wypadkowe należy natychmiast zgłosić nauczycielowi/ wychowawcy 

sprawującemu opiekę nad grupą.  

W przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad zostanie o tym powiadomiony wychowawca 

klasy oraz rodzic.  

O wszelkich sprawach związanych z zasadami funkcjonowania placu zabaw decyduje Dyrektor Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 
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