
Regulamin korzystania z placu zabaw i boiska szkolnego 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Goleniowie 

1. Plac zabaw i boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć  
z wychowania fizycznego, lekcyjnych  i pozalekcyjnych zajęć ruchowych oraz 
spędzania przerw międzylekcyjnych przez uczniów. Służy on zabawie, rekreacji  
i wypoczynkowi dzieci. 

2. Przed wejściem na plac zabaw i boisko rodzice, opiekunowie dzieci oraz nauczyciele 
zobowiązani są do pouczenia dzieci, jak mają się zachować i bezpiecznie korzystać  
z urządzeń. Odpowiadają oni za bezpieczeństwo dzieci. 

3. Plac zabaw i boisko szkolne udostępnione są od 15 kwietnia do 15 października. 
Okres udostępnienia może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych. 

4. W roku szkolnym, w godzinach pracy szkoły tj. od 8.00 do 16.30, na placu zabaw  
i boisku mogą przebywać tylko uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2  
im. H. Sienkiewicza w Goleniowie pod opieką nauczycieli. 

5. Mieszkańcy Goleniowa mogą korzystać z placu zabaw i boiska w  w godzinach od 
16.30 do 20.00 w dniach nauki szkolnej; w pozostałych dniach w godzinach od 12.00 
do 20.00.  

6. Za dzieci przebywające na boisku szkolnym lub placu zabaw w godzinach 
wskazanych w punkcie 5 odpowiedzialność ponosi rodzic. 

7. Przed rozpoczęciem każdych zajęć prowadzący  zajęcia  zobowiązany jest do 
sprawdzenia stanu technicznego urządzeń stanowiących wyposażenie boiska i placu 
zabaw oraz czy na terenie boiska nie znajdują się przedmioty zagrażające 
bezpieczeństwu uczniów. 

8. Plac sprawnościowy wyposażony jest w urządzenia przeznaczone dla dzieci w wieku 
od 3 do 12 lat. 

9. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją,  
a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać 
następujących reguł: 

 w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe, 
 zabrania się wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, 

szczególnie dotyczy huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek, 
 zabrania się wchodzenia na elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, które nie 

służą do siadania lub stania, 
 zabrania się siadania we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek 

 i bujaków, 
 zabrania się huśtania na stojąco, 
 zabrania się przebywania w pobliżu urządzeń zabawowych będących w ruchu, 
 zabrania się wchodzenia na płoty, bramy i dachu, 
 zabrania się spożywania słodyczy i jedzenia oraz picia podczas zabawy – grozi 

zadławieniem, 
 zabrania się dewastowania urządzeń oraz ogrodzenia, niszczenia zieleni, 
 zabrania się wjeżdżania na plac zabaw pojazdami silnikowymi, rowerem, hulajnogą, 

na rolkach lub wrotkach, 
 uczniowie nie przestrzegający regulaminu mogą być okresowo pozbawieni 

możliwości korzystania z placu zabaw. 



10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych na boisku szkolnym lub placu 
zabaw prowadzący zajęcia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym 
fakcie dyrektora szkoły. 

11. Korzystanie z boiska szkolnego i urządzeń sportowych  oraz palcu zabaw w trakcie 
lekcji wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych lub przerw międzylekcyjnych 
powinno odbywać się pod nadzorem nauczycieli lub innych osób uprawnionych do 
prowadzenia zajęć, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób ćwiczących. Dzieci na 
terenie placu zabaw i boiska szkolnego mogą przebywać wyłącznie pod opieką 
nauczyciela lub rodziców/opiekunów, ponoszących pełną odpowiedzialność za 
dziecko. 

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom boiska i placu zabaw zabrania się: 

 palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych używek,  

 używania wulgaryzmów, zakłócania spokoju innych użytkowników, 

 przebywania na terenie boiska osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem 

innych środków odurzających, 

 użytkowania boiska szkolnego oraz urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem  

lub w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników, 

 wprowadzania zwierząt, 

 niszczenia urządzeń oraz zaśmiecania terenu. 

 wstępu na teren szkolny i przebywania na boisku i placu zabaw poza wyznaczonymi 

godzinami. 

13. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy 
zgłaszać dyrektorowi szkoły. 

14. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub 
jej prawni opiekunowie. 

15. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym 
regulaminem i przestrzegania ustanowionych zasad. Za zdarzenia, które zaistnieją na 
boisku szkolnym i placu zabaw, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego 
regulaminu, dyrekcja szkoły nie ponosi odpowiedzialności. 

16. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby postronne korzystające z boiska 
szkolnego i placu zabaw szkoła nie ponosi odpowiedzialności. 

17. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej szkoły, oraz zamieszczony jest 
na tablicy umieszczonej na terenie szkoły. 

Telefony alarmowe: 
Straż Miejska – 986 
Straż Pożarna – 998 
Policja – 997 
Pogotowie ratunkowe – 999 
Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie    z dniem 04.06.2018 r. 


