
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2017 
Dyrektora Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli 

z dnia 14 06.2017 r. 

 

REGULAMIN 
korzystania z placu zabaw w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli 

 
1. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla dzieci uczęszczających 

do Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli w godzinach pracy placówki tj. od godz.: 6:00 do 16:00. 
2. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie jest możliwe wyłącznie po uprzednim 

uzgodnieniu z dyrektorem żlobka. 
3. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Miejskiego Żłobka Integracyjnego  

w Stalowej Woli. 
4. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia.  
5. Przed każdym wejściem na plac zabaw opiekun zobowiązany jest sprawdzić stan urządzeń zabawowych  

oraz przestrzeń placu zabaw – w razie stwierdzenia nieprawidłowości , opiekun nie powinien wprowadzać dzieci  
na plac zabaw. 

6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy zgłosić dyrektorowi żłobka. 
7. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką opiekunów wspomaganych przez pracowników 

obsługi, rodziców/prawnych opiekunów lub wskazanych przez rodziców/prawnych opiekunów dorosłych 
ponoszących pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci. 

8. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa oraz brama wjazdowa powinny być zamknięte. 
Odpowiedzialni za to są pracownicy żłobka – w szczególności opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi oraz 
rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli. 

9. Podczas zabaw przy zjeżdżalniach, bujakach sprężynowych, ściankach i innym sprzęcie znajdującym się na placu 
zabaw  należy przestrzegać następujących reguł: 
a) należy korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

         b) asekurować dzieci przed upadkiem lub uderzeniem o twarde przedmioty; 
         c) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe oraz jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach itp.; 

d) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych szczególnie dotyczy  
to zjeżdżalni, „małpich gajów”, dachów domków… 

          e) zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu. 
10. Na plac zabaw może być wnoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki – za bezpieczeństwo zabaw  

oraz za  powierzony sprzęt  odpowiadają opiekunowie grup. 
11. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić dziecku pomocy przed lekarskiej, powiadomić dyrektora placówki  

oraz rodziców/prawnych opiekunów. 
12. Na terenie placu zabaw obowiązuje  bezwzględny zakaz: 

a) niszczenia urządzeń zabawowych, 
b) wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne, 
c) zaśmiecania terenu, 
d) niszczenia zieleni, 
e) jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach, deskorolkach  itp. 
f) wprowadzania zwierząt oraz przywiązywania ich do ogrodzenia terenu żłobka, 
g) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i innych szkodliwych substancji, 
h) spożywania alkoholu, palenia papierosów i e- papierosów, przyjmowania środków odurzających, 
i) przebywania osób nietrzeźwych oraz będących pod wpływem środków odurzających. 

13. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw oraz utrzymanie w czystości 
placu należy do pracowników, którym zostało to zlecone. 

14. W trakcie godzin pracy placówki i po zamknięciu żłobka  obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw 
osób nieupoważnionych. 

15. Dyrektor Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób 
nieupoważnionych do korzystania z placu zabaw. 

16. Za rzeczy pozostawione na terenie ogrodu, placu zabaw, żłobek  nie ponosi odpowiedzialności. 

17. TELEFONY ALARMOWE 

 POLICJA 997 

 POGOTOWIE 999 

 STRAŻ POŻARNA 998 

 NUMER RATUNKOWY 112                            
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2017 r. 

 
                  Dyrektor 
Miejskiego Żłobka Integracyjnego  
          w Stalowej Woli 


