REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W PRZEDSZKOLU
Nr 6 ,, KRAINA TĘCZY’’
przy SOSW we WSCHOWIE
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz.
329 z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie MENi S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 22 stycznia 2003r..
Nr 6,poz. 69z póź. zm. ).
1. Regulamin obowiązuje cały personel zatrudniony, osoby prowadzące zajęcia
w Przedszkolu Nr 6 we Wschowie oraz dzieci, rodziców i osoby upoważnione do
odbioru dzieci.
2. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem przeznaczonym
wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 6 oraz wychowanków ORW we
Wschowie.
3. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka boczna i brama powinny być zamknięte.
Odpowiedzialni za to są nauczyciele przedszkola.
4. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają
opiekunowie grupy (w kolejności - nauczyciel, pomoc nauczyciela).
5. Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez opieki
nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki.
6. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub
uderzeniem.
7. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczycielki organizują dzieciom gry i zabawy,
zajęcia sportowe, prace badawcze oraz zabawę swobodną.
8. Nauczyciele i personel przedszkola nie gromadzą się w jednym miejscu lecz
współdziałają z dziećmi.
9. Bezpośrednio przed każdym wyjściem na plac zabaw pomoc nauczyciela z każdej
grupy przedszkolnej sprawdza teren, likwiduje ewentualne niebezpieczeństwa
i zgłasza ten fakt nauczycielowi.
10. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać
wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora
placówki.
11. Za utrzymanie w czystości placu, systematyczny przegląd, konserwację i naprawę
urządzeń odpowiedzialny jest konserwator.
12. Konserwator codziennie rano przeprowadza przegląd urządzeń ogrodowych w
przypadku stwierdzenia uszkodzeń podejmuje natychmiastowe działania naprawcze
oraz wykonuje czynności porządkowe polegające na usunięci zanieczyszczeń.
13. Częstotliwość kontroli zależy od intensywności korzystania z placu zabaw. Kontrola
powinna byćwykonywana z częstotliwością raz na dzień w okresie wiosennym, letnim,
jesiennym podczas intensywnego korzystania zplacu zabaw. W okresie zimowym gdy
pogoda nie sprzyja korzystaniu z placu zabaw kontrola może byćprzeprowadzana raz
na miesiąc.
14. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych pod
warunkiem, że nie stwierdzono w nich żadnych usterek, oraz z tych przy których
bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i
zabawekna placu zabaw w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich użytkowania
(prawidłowy siad na huśtawkach, zabawkach sprężynowych, prawidłowe trzymanie
uchwytów, nie wchodzenie na górne części urządzeń - nie przeznaczone do zabaw
itp.).
15. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej
temperatury. (konsultacje z rodzicami)

16. W czasie dużego nasłonecznienia rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w
odpowiednie nakrycie głowy, dzieci powinny przebywać w zacienieniu i mieć stały
dostęp do napojów.
17. Na terenie placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci, nauczyciele, rodzice i osoby
upoważnione do odbioru dzieci.
18. Na terenie placu zabaw zakazuje się:
-niszczenia sprzętu i urządzeń
-zaśmiecania terenu
-niszczenia zieleni
-wprowadzania zwierząt.
19. Na placu zabaw opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic lub osoba upoważniona z
chwilą przywitania się z nim i nauczycielką.
20. Dziecko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna nie powinno przebywać na terenie
ogrodu, jeżeli jest on w danej chwili wykorzystywany przez dzieci nadal pozostające
pod opieką nauczycielek.
21. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia
papierosów.
22. Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać porządku.
23. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w
budynku przedszkola, udając się do niej tam i z powrotem pod opieką pomocy
nauczyciela.
24. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku
poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodziców.
25. Piasek w piaskownicy wymieniany jest raz do roku.
26. Na plac zabaw może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabaw oraz
sakwy, koce do odpoczynku. Sprzęt, zabawki, koce wynoszą pomoce nauczyciela po
konsultacji z nauczycielkami.
27. Po każdym pobycie na placu zabaw, nauczyciele, pomoce nauczyciela wraz z dziećmi
porządkują wszystkie zabawki, sprzęt gromadząc go w wyznaczonym miejscu.
28. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny
zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.
29. Dyrektor Przedszkola/ Ośrodka nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z
placu zabaw bez jego zgody i poza godzinami otwarcia placówki.
Regulamin zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej obowiązuje od dnia 14.09.2017r.

