Zał. nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 11/2016 DYREKTORA ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ
MUZYCZNYCH NR 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO w WARSZAWIE z dnia 27 kwietna 2016 r.

REGULAMIN SZKOLNEGO PLACU ZABAW
przy ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH nr 4
im. K. SZYMANOWSKIEGO w WARSZAWIE
§ 1. Zasady korzystania z placu zabaw
1.

Właścicielem placu zabaw, oraz znajdujących się na jego terenie urządzeń, jest Zespół
Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego, zwany dalej Szkołą .

2.

Z placu zabaw można korzystać po otwarciu bramki przez pracownika Szkoły. Zabronione
jest przechodzenie lub przesadzanie dziecka przez płot.

3.

Plac zabaw służy zdrowiu, rekreacji i zabawie dzieci i jest udostępniany zasadniczo
w okresie od kwietnia do października. W sprzyjających warunkach atmosferycznych okres
ten może być wydłużony, a podczas złych warunków atmosferycznych plac zabaw jest
zamykany.

4.

Plac zabaw jest wyposażony w sprzęt i urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w
wieku od 3 do 14 lat.

5.

Pierwszeństwo w korzystaniu z placu zabaw mają w kolejności:
1) uczniowie klas I-III OSM I st. - w ramach zajęć lekcyjnych;
2) uczniowie klas I-IV OSM I st. - w ramach zajęć świetlicowych;
3) uczniowie klas V-VI OSM I st. – w
ramach zajęć ruchowo-rekreacyjnych
organizowanych przez nauczycieli w czasie lekcji i po zajęciach.

6.

Podczas wszystkich zajęć organizowanych przez Szkołę na placu zabaw uczniowie
przebywają pod opieką nauczycieli, a obecność osób postronnych jest zabroniona.

7.

Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo osób postronnych korzystających z placu zabaw.
§ 2. Nakazy i zakazy

1.

Zabrania się przebywania na placu zabaw uczniom bez opieki nauczycieli.

2.

Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. W związku z zagrożeniem urazami zabrania się:
1) siadania dwóch lub więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek, karuzel, ważek i
innych sprzętów;
2) huśtania się na stojąco;
3) skręcania huśtawek łańcuchowych;
4) jazdy na rowerze, hulajnodze, na rolkach lub wrotkach;
5) wprowadzania wózków dziecięcych;
6) przebywania w pobliżu urządzeń zabawowych będących w ruchu;

7) gry w piłkę i inne gry zespołowe;
8) wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne urządzeń (np. drabinki, dachy).
4.

Na placu zabaw zabrania się:
1) zaśmiecania terenu;
2) wprowadzania zwierząt;
3) dewastowania urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia;
4) niszczenia roślinności;
5) palenia papierosów oraz spożywania napojów alkoholowych i innych środków
odurzających oraz przebywania pod ich wpływem.
§ 3. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

1. Nauczyciele mają obowiązek poinformowania uczniów o zasadach obowiązujących na placu
zabaw, a w szczególności o bezpiecznych sposobach korzystania z urządzeń zabawowych.
2. Nauczyciele prowadzą bieżący monitoring stanu placu zabaw i urządzeń zabawowych.
3. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń oraz inne zagrożenia należy niezwłocznie
zgłaszać do kierownika gospodarczego, lub w Sekretariacie Szkoły, lub w pok. 25 (gabinet
wicedyrektorów ds. ogólnokształcących).
4. Zabawy i ćwiczenia uczniów powinny być aktywnie nadzorowane przez nauczycieli. Należy
podejmować wszelkie działania mające na celu stworzenie bezpiecznych warunków zabawy
i ćwiczeń, zapobiegać zachowaniom agresywnym i niebezpiecznym, stale zawracać uwagę na
prawidłowe korzystanie z urządzeń.
5. Plac zabaw i urządzenia zabawowe podlegają kontroli technicznej, zgodnie z przyjętą
w Szkole procedurą, a także bieżącej kontroli technicznej sprawowanej przez
odpowiedzialnych pracowników działu obsługi Szkoły.

§ 4. Postanowienia końcowe
1. Z Regulaminem powinien zapoznać się każdy użytkownik placu zabaw.
2. Regulamin wchodzi w życie w ciągu 7 dni od dnia jego opublikowania.

