REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU OGRODOWEGO
NIEPUBLICZNEGO WESOŁEGO PRZEDSZKOLA
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
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 6, poz. 69)
1. Kąpiel w basenie dozwolona jest tylko wtedy, gdy stan wody na to pozwala
(odpowiednia temperatura, czystość wody, czyste dno basenu) oraz gdy warunki
atmosferyczne są korzystne.
2. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wody lub dnia basenu, należy zgłosić to
woźnemu i dyrektorowi przedszkola.
3. W czasie użytkowania basenu pompa filtrująca powinna być wyłączona i odłączona od
źródła prądu.
4. W czasie użytkowania do basenu powinna być stabilnie włożona drabinka. Nie dotyczy
to małego basenu.
5. Z basenu mogą korzystać dzieci wyłącznie w strojach kąpielowych, bez obuwia.
6. Do małego basenu można wchodzić w stroju dziennym, pod warunkiem, że ubrania nie
będą zanurzane w wodzie, a jedynie w celu zmoczenia nóg. Z małego basenu również
korzystamy bez obuwia.
7. Przed wejściem do basenu ciało dziecko powinno się lekko schłodzić.
8. Nie wolno wchodzić do basenu z nagrzanym ciałem, prosto ze słońca.
9. Nie wolno korzystać z basenu jeśli występują jakiekolwiek objawy chorobowe
u dziecka, w tym nieokreślone zmiany skórne.
10. Z basenu nie mogą korzystać dzieci, które mają na skórze świeże, niezagojone rany.
11. Dzieci korzystające z basenu powinny mieć okrycia głowy.
12. Dzieci korzystające z basenu nie powinny mieć na sobie biżuterii (poza kolczykami) oraz
zegarków.
13. Dzieci korzystające z basenu powinny mieć związane/upięte włosy.
14. W czasie zabawy w basenie zabrania się nurkowania i moczenia głowy.
15. W basenie dużym oraz małym maksymalnie jednorazowo może przebywać nie więcej
niż 5 osób.
16. Dzieci do basenu wchodzą w asekuracji nauczyciela.
17. W przypadku nieodpowiedniego zachowania się w basenie dziecko może zostać
wyproszone z basenu.
18. W czasie zabawy dzieci w basenie opiekę powinny sprawować dwie dorosłe osoby.
19. Zezwala się na używanie sprzętu do zabawy w basenie, który zapewnia Przedszkole.
20. Dzieci wychodzą z basenu tylko przy asekuracji nauczyciela.
21. Obowiązkiem rodzica jest dostarczenie każdorazowo świeżego, suchego ręcznika oraz
świeżego i suchego stroju kąpielowego.
22. Ręcznik i strój kąpielowy powinny być zawieszone w torebce foliowej w szatni dziecka.

