
REGULAMIN PLACU ZABAW 
WRAZ Z INSTRUKCJAMI UŻYTKOWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH 

PRZEDSZKOLA NR 192 „WESOŁY PĘDZELEK” 
W WARSZAWIE 

 

1. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci uczęszczających do Przedszkola 
nr 192. 

2. Urządzenia na placu zabaw przeznaczone są dla dzieci od lat 3 do lat 6. 
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie w godzinach pracy placówki pod 

opieką pracowników przedszkola, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 
4. Przed rozpoczęciem zabaw i zajęć, nauczyciel sprawdza teren ogrodu, stan techniczny urządzeń 

znajdujących się na terenie placu zabaw oraz przypomina dzieciom zasady bezpiecznego 
korzystania z przyrządów. 

5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
6. Furtka prowadząca na plac zabaw powinna być zawsze zamknięta. 
7. Zabrania się w szczególności: 

a) niszczenia urządzeń zabawowych,  
b) wchodzenia na daszki domków i górnych elementów konstrukcji obiektów 
c) huśtania się w dwie osoby na jednej huśtawce 
d) zaśmiecania terenu, 
e) niszczenia zieleni, 
f) wprowadzania zwierząt. 

8. Opiekunowie odbierający dziecko z placu zabaw powinni niezwłocznie opuścić teren ogrodu 
przedszkolnego. 

9.  Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz 
palenia tytoniu. 

10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy bezwzględnie zgłaszać do 
dyrektora przedszkola.  

11. Wobec osób, które nie będą przestrzegały powyższych zasad i umyślnie powodowały szkody, 
będą wyciągane konsekwencje. 

 
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA HUŚTAWKI DLA DWÓCH OSÓB 
 
1. Na jednej huśtawce może przebywać wyłącznie 1 osoba. 
2. Należy się huśtać się  tylko w pozycji siedzącej, trzymając się oburącz linek stanowiących 

umocowanie huśtawki . 
3. Po zakończeniu korzystania z huśtawki należy bezwzględnie opuścić jej teren. 
4. Dzieci oczekujące na swoją kolej huśtania się, muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od 

huśtawki. 
 
Zabrania się: 
1. Podchodzenia lub  podbiegania do huśtawki w czasie, gdy korzysta z niej inne dziecko. 
2. Korzystania z huśtawki w pozycji innej niż siedząca. 
3. Huśtania się  w grupach, parami na jednej huśtawce.  
4. Popychania osoby siedzącej na huśtawce. 
5. Zwiększania wysokości i zeskakiwania w czasie huśtania się. 
6. Korzystania z huśtawki z jakimikolwiek przedmiotami. 
 
 
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZJEŻDŻALNI Z HUŚTAWKĄ I DOMKIEM 
 
Instrukcja bezpiecznego użytkowania zjeżdżalni 



1. Na   podeście   startowym   ustawia się   tylko   i  wyłącznie  1 osoba.  
2. Należy zjeżdżać w pozycji siedzącej z nogami   skierowanymi w dół, nie zatrzymując się. 
3. Po zakończeniu zjazdu należy bezwzględnie oddalić się od   zjeżdżalni. 
 
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA HUŚTAWKI Z DOMKIEM 
 
1. Na jednej huśtawce może przebywać wyłącznie 1 osoba. 
2. Należy się huśtać się  tylko w pozycji siedzącej, trzymając się oburącz linek stanowiących  

umocowanie huśtawki. Na drabinkę należy wspinać się pojedynczo. 
3. Po zakończeniu korzystania z huśtawki należy bezwzględnie opuścić jej teren. 
4. Dzieci oczekujące na swoją kolej huśtania się lub wspinania, muszą znajdować się w bezpiecznej 
odległości od huśtawki 
 
Zabrania się: 
1. Biegania i  popychania podczas wchodzenia na zjeżdżalnię. 
2. Biegania i popychania się na podeście startowym 
3. Wychylania się i  bujania na poręczy schodów. 
3. Zjeżdżania w grupach, parami.  
4. Zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca. 
5. Wbiegania na ślizg zjeżdżalni w celu przyspieszenia prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub 
głową naprzód. 
6. Zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami, które stwarzałyby  zagrożenie dla osób zjeżdżających i 
mogłyby uszkodzić powierzchnie ślizgową zjeżdżalni. 
7. Wychylania się poza ślizg zjeżdżalni. 
8. Wchodzenia na ślizg zjeżdżalni i wspinania się do góry od strony lądowiska. 
 

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA HUŚTAWKI – RÓWNOWAŻNI. 
 
1. Na huśtawce mogą przebywać dwie lub cztery osoby. 
2. Należy się huśtać się  tylko w pozycji siedzącej, z nogami po zewnętrznych stronach huśtawki. 
3. Należy trzymać się oburącz rączki przymocowanej do huśtawki. 
4. Po zakończeniu korzystania z huśtawki należy bezwzględnie opuścić jej teren. 
5. Dzieci oczekujące na swoją kolej huśtania się, muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od 
huśtawki. 
 
Zabrania się: 
1. Podchodzenia lub  podbiegania do huśtawki  w czasie, gdy korzystają z niej inne dzieci. 
2. Korzystania z huśtawki w pozycji innej niż siedząca. 
3. Popychania osoby siedzącej na huśtawce. 
4. Zwiększania wysokości i zeskakiwania w czasie huśtania się. 
5. Korzystania z huśtawki z jakimikolwiek przedmiotami. 
 
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA KARUZELI 
 

1. Przed zabawą należy zająć miejsce siedzące. 
2. Podczas obrotu karuzeli należy przytrzymywać się poręczy. 
3. Po zakończeniu zabawy należy zatrzymać karuzelę, zejść z podestu i bezwzględnie oddalić się od  

karuzeli. 
 
Zabrania się: 
1. Stania na podeście i wchodzenia na siedzisko podczas kręcenia się karuzeli. 



2. Wychylania się poza poręcz karuzeli. 
3. Wbiegania i zbiegania z podestu podczas kręcenia się karuzeli.  
4. Przyspieszenia prędkości obrotu karuzeli. 
5. Użytkowania karuzeli z jakimikolwiek przedmiotami, które stwarzałyby  zagrożenie dla osób 

uczestniczących w zabawie. 
 
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA PIASKOWNICY 
 
Podczas zabawy w piaskownicy należy przestrzegać podstawowych zasad higieny!  
Przed zabawą należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny piaskownicy i stan sanitarny 
piasku. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia należy natychmiast zgłosić dyrektorowi. 
Przy silnym nasłonecznieniu, podczas dłuższego przebywania w piaskownicy wymagane jest nakrycie 
głowy. Piasek w piaskownicy należy wymieniać co najmniej jeden raz w roku. 
 
Zabrania się: 
1. chodzenia po krawędziach piaskownicy, 
2. wkładania do ust brudnych rąk i zabawek, a także piasku,  
3. rozsypywania piasku poza piaskownicą, 
4. wnoszenia ziemi spoza piaskownicy, 
5. obsypywania piaskiem siebie i innych dzieci,  
6. siedzenia i klęczenia na wilgotnym piasku, 
7. spożywania posiłków lub napojów w trakcie zabawy w piaskownicy. 
 
Po skończonej zabawie należy: 
1. uporządkować teren wokół piaskownicy, 
2. zebrać zabawki i umieścić je w odpowiednich pojemnikach, 
3. zabezpieczyć piaskownicę przed dostępem zwierząt, a zwłaszcza kotów, psów i ptaków oraz przed 
opadami deszczu (przykryć specjalnie do tego przeznaczonym materiałem). 
4. jak najszybciej staranie umyć ręce i twarz. 
 
 
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA ZJEŻDŻALNI, TUNELU I MOSTU. 
 
1. Na   podeście   startowym i moście  ustawia się   tylko   i  wyłącznie  
      1 osoba.  
2. Ze zjeżdżalni należy zjeżdżać w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół, nie zatrzymując się. 
3. Po zakończeniu zjazdu należy bezwzględnie oddalić się od   zjeżdżalni. 
4. do tunelu należy wchodzić pojedynczo. 
5. Na moście może znajdować się tylko jedna osoba. 
 
Zabrania się: 
1. Biegania i  popychania podczas wchodzenia na zjeżdżalnię, most czy do tunelu. 
2. Biegania i popychania się na podeście startowym 
3. Wychylania się i  bujania na poręczy schodów. 
3. Zjeżdżania w grupach, parami.  
4. Zjeżdżania w pozycji innej niż siedząca. 
5. Wbiegania na ślizg zjeżdżalni w celu przyspieszenia prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub 

głową naprzód. 
6. Zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami, które stwarzałyby  zagrożenie dla osób zjeżdżających i 

mogłyby uszkodzić powierzchnie ślizgową zjeżdżalni. 
7. Wychylania się poza ślizg zjeżdżalni. 
8. Wchodzenia na ślizg zjeżdżalni i wspinania się do góry od strony lądowiska. 


