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REGULAMIN korzystania z placu zabaw
na terenie Przedszkola „KREDKA” ul. Zwierzyniec Duży w Oławie

 1. Regulamin obowiązuje cały personel zatrudniony w Przedszkolu 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 „KREDKA”
 3. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych dla wychowanków w/w Przedszkola.
 4. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 5. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy (nauczyciel, pomoc 

nauczyciela).
 6. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama powinny być zamknięte. Odpowiedzialni za to są pracownicy 

przedszkola oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.
 7. Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez opieki nauczyciela lub osoby dorosłej będącej 

pracownikiem placówki.
 8. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub uderzeniem o twarde przedmioty.
 9. Na plac zabaw może być wynoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki – za bezpieczeństwo zabaw oraz za sprzęt 

odpowiadają nauczyciele.
 10. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy przed lekarskiej, powiadomić dyrektora placówki oraz 

rodziców.
 11. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 12. Ponadto zabrania się:
  a) niszczenia urządzeń zabawowych
  b) wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne
  c) zaśmiecania terenu
  d) niszczenia zieleni
  e) wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw 
  f) jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach itp.
  g) w prowadzania zwierząt oraz przywiązywania ich do płotu przy wejściu do przedszkola
 13. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: Dyrektor Przedszkola oraz nauczyciele prowadzący zajęcia.
 14. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 15. Urządzenia zabawowe i sprzęt stanowiący wyposażenie placu zabaw powinny zapewniać bezpieczne z nich korzystanie.
 16. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać wychowanków na plac zabaw oraz niezwło-

cznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora placówki.
 17. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw 

nieupoważnionych osób.
 18. 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.
 19. Podczas nieobecności dzieci w Przedszkolu, piaskownica jest zabezpieczona pokrowcem przed zwierzętami. Piasek w pia-

skownicy wymieniany jest raz do roku.
 20. Na placu zabaw opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic lub osoba upoważniona z chwilą przywitania się z nim i nauczycielką.
 21. Każdy pobyt w ogrodzie przedszkolnym jest związany z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpie-

czeństwem dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego też, osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu 
swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ na 
zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie przedszkolnego placu zabaw.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu!
Dyrektor Przedszkola „KREDKA”
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