
 

Załącznik Nr 12  

do Uchwały Nr XV.194.2019 

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 30 października 12019 r. 

 

Regulamin korzystania z placów zabaw przy publicznych przedszkolach Gminy 

Nadarzyn (w Młochowie, Nadarzynie, Wolicy) 

 

1. Plac zabaw znajdujący się na terenie przedszkola, jest własnością Gminy Nadarzyn 

zarządzaną przez Dyrektora przedszkola; plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci 

uczęszczających do placówki. 

2. Plac zabaw jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 i służy 

zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci od 3 do 7 roku życia. 

3. W dniach opieki i zajęć przedszkolnych plac zabaw jest przede wszystkim do 

dyspozycji wychowanków placówek. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w 

przedszkolu  

i korzystających z placu zabaw, odpowiadają nauczyciele, pomoc nauczyciela oraz 

inni pracownicy wskazani przez dyrektora. 

4. Podczas uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców, odbywających się na 

terenie placu zabaw, za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają  rodzice lub opiekunowie 

dziecka.  

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

przestrzegać następujących reguł: 

a) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe,  

b) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, 

szczególnie dotyczy to huśtawek, dachów domków itp., 

c) zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych,  np. z huśtawek przez więcej 

niż jedno dziecko na jednym miejscu. 

6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni 

należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola. 

7. W  czasie  pobytu  dzieci  na  placu  zabaw  brama  wejściowa  i  furtka  są  zamknięte. 

8. Dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają 

z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie, bez zgody dyrektora i poza 

godzinami pracy przedszkola.  

9. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  

i odpowiedzialności wynikających z przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu 

wykroczeń oraz innych ustaw w tym m.in. ustawy o wychowaniu trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

10. Niniejszy Regulamin podlega podaniu do wiadomości użytkowników placu zabaw 

poprzez umieszczenie jego treści na tablicy usytuowanej na terenie obiektu 

11. O wszelkich aktach wandalizmu, wypadkach lub innych niebezpiecznych zdarzeniach 

mających miejsce na obiekcie poinformować należy Przedszkole lub zadzwonić pod 

jeden z numerów alarmowych: Policja 997, Straż Pożarna 998, Pogotowie Ratunkowe 

999 lub ogólny 112. 

12. Skargi, wnioski dotyczące funkcjonowania obiektu należy kierować do Dyrektora 

Przedszkola. 


