Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce bezpiecznych zabaw i wypoczynku najmłodszych dzieci.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW PRZY
ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JODŁOWNIKU
1. Uczniowie , dzieci, opiekunowie i wszystkie inne osoby korzystające z placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Jodłowniku
zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.
2. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci w wieku od 3 do 11 lat
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku
od 3 do 11 lat. Korzystanie z urządzeń zabawowych dzieci poniżej 3 lat i powyżej 11 lat jest zabronione.
4. Plac zabaw jest czynny od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych zgodnie z Planem
lekcji obowiązującym w szkole.
5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto
z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
dzieci muszą zachować bezpieczną odległość od urządzeń zabawowych będących w użyciu,
wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, kółka i krzyżyk oraz dachów domków,
one jest korzystanie z karuzeli , huśtawek i ważek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu.
6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:

– rekreacyjnych,
technicznych i szkodliwych substancji
chemicznych,

zebywania osób nietrzeźwych
palenia tytoniu.
7. Dzieci i uczniowie w wieku od lat 3 do 11 na terenie placu zabaw mogą przebywać tylko w czasie o którym mowa w punkcie 3
bezwzględnie pod opieką nauczyciela lub wychowawcy. Wyjście na plac zabaw w czasie przerwy jest możliwe tylko pod opieką
nauczyciela lub wychowawcy.
8.Nauczyciel lub wychowawca każdorazowo decyduje o możliwości wejścia dziecka lub ucznia na urządzenia zabawowe, stosownie do
wieku i rozwoju dziecka lub ucznia.
9.Dzieci lub uczniowie korzystający z placu zabaw mają obowiązek bezwzględnie wykonywać polecenia nauczyciela.
10.Dzieci i uczniowie nie mogą samowolnie oddalać się od placu zabaw na którym przebywają z nauczycielem lub wychowawcą.
11. W przypadku kiedy nauczyciel musi opuścić plac zabaw i udzielić dziecku lub uczniowi pierwszej pomocy wzywa innego
nauczyciela , który przejmuje opiekę nad dziećmi lub uczniami a jeśli nie ma takiej możliwości zabiera wszystkie dzieci ze sobą.
12. Za umyślne zniszczenie lub uszkodzenie urządzeń zabawowych przez dzieci i uczniów zgodnie ze Statutem Zespołu Szkół w
Jodłowniku odpowiadają materialnie rodzice lub prawni opiekunowie.
13. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia prosimy
zgłaszać do Dyrektora ZSP w Jodłowniku. 18/334-12-20
14. Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, po ich zakończeniu oraz w dni wolne od zajęć szkolnych:
- Dyrektor Zespołu Szkół nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, uczniów i osób dorosłych przebywających na placu
zabaw,
- korzystanie z placu zabaw dzieci poniżej 3 lat i powyżej 11 lat jest zabronione,
- korzystanie z placu zabaw dzieci w wieku od 3 do 11 lat jest dozwolone tylko pod opieką osoby dorosłej,
15. Osoba dorosła wchodząca na plac zabaw z dziećmi bierze całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz
odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia i uszkodzenia urządzeń zabawowych.
16. Plac zabaw jest monitorowany 24 godziny na dobę. Za wszystkie zniszczenia urządzeń zabawowych odpowiada osoba, która
dokonała zniszczenia a jeśli osoba nie jest pełnoletnia to jej rodzice lub prawni opiekunowie.
Regulamin Korzystania z Placu Zabaw przy ZSP w Jodłowniku wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych w Jodłowniku Nr 10/2014 z dnia 31.03.2014 r.
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TELEFONY ALARMOWE: 112
STRAŻ POŻARNA 998
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

