REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
NIEPUBLICZNEGO WESOŁEGO PRZEDSZKOLA w Siemianowicach Śląskich
1. Regulamin obowiązuje dzieci, rodziców i osoby upoważnione do odbioru dzieci oraz
cały personel zatrudniony w Niepublicznym Wesołym Przedszkolu zwany dalej
Przedszkolem.
2. Plac zabaw zlokalizowany jest w ogrodzie przedszkolnym. Służy on zabawie
i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola.
3. Przed wyjściem dzieci do ogrodu – teren sprawdzany jest przez nauczyciela lub innego
pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość).
4. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw muszą być zamknięte wszystkie wyjścia
umożliwiające dziecku opuszczenie terenu przedszkola. Obowiązek sprawdzania
zamknięcia wyjść spoczywa na nauczycielu.
5. Każdorazowo przed wejściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest do krótkiej
pogadanki na temat bezpiecznej zabawy w ogrodzie i wpisania w zeszyt wyjść.
6. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką
nauczyciela, który za nie ponosi pełną odpowiedzialność.
7. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto
z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
 W pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe, jazda na
rowerze, hulajnodze czy rolkach,
 Zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń
zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, zjeżdżalni, drabinek i dachów
elementów stałych zabawowych,
 Zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na
jednym miejscu,
 Zabronione jest korzystanie z huśtawek bocianich gniazd przez więcej niż 4
dzieci,
 Zabronione jest korzystanie ze zjeżdżalni przez więcej niż jedno dziecko,
 Z karuzeli jednocześnie korzystać może 10 dzieci,
 Z elipsy sznurkowej jednocześnie korzystać może 5 dzieci.
8. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
 Zaśmiecania terenu,
 Niszczenia i uszkadzania roślinności,
 Dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
 Zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 Palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych
substancji chemicznych,
 Wprowadzana zwierząt bez zgody dyrektora przedszkola,
 Przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu i papierosów
elektronicznych.
9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy natychmiast
i niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola.

10. W razie stwierdzenia nieprawidłowości nauczyciel nie powinien wprowadzać
wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora.
11. Na placu zabaw opiekę nad dzieckiem i pełną odpowiedzialność przejmuje rodzic
(opiekun prawny) lub osoba upoważniona przez rodzica do odbioru dziecka, w chwili
przywitania się z dzieckiem przy odbiorze i za zgodą nauczyciela.
12. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: nauczyciele prowadzący zajęcia,
dyrektor i właściciele Przedszkola.
13. W czasie prowadzenia zajęć, w ciągu dnia oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje
bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw osobom nieupoważnionym.
14. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do
rozwoju dziecka.
15. Równocześnie na placu zabaw z gumową nawierzchnią może przebywać nie więcej niż
45 dzieci.
16. Na placu zabaw umieszczonym za budynkiem (piaskownica, huśtawki, karuzela, elipsa)
może przebywać jednocześnie 25 dzieci.
17. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw
zleca się pracownikowi gospodarczemu – konserwatorowi i właścicielowi.
18. Utrzymanie w czystości placu należy do obowiązków pracownika gospodarczego –
konserwatora, zatrudnionego w Przedszkolu.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr
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