Regulamin Placu Zabaw
Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek”

w

Brańszczyku

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 st ycznia 2003 r).
1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym przeznaczony jest na zabawę
oraz wypoczynek tylko i wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Samorządowego
Przedszkola „Krasnoludek” w Brańszczyku.
2. Przed wyjściem dzieci do ogrodu - teren sprawdzany jest przez pracownika obsługi
(stan techniczny sprzętu, czystość).
3. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela oraz personelu
obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
4. Z urządzeń ogrodowych dzieci korzystają zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Dzieci mają prawo korzystać z każdego sprzętu i przyboru tylko pod nadzorem
nauczyciela.
6. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw znajdują się w każdej
części placu (nie gromadzą się w jednym miejscu).
7. Na plac przedszkolny może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do
zabawy.
8. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt.
9. Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i zgłosić Dyrektorowi placówki.
10. Zabrania się dzieciom korzystania z uszkodzonego sprzętu.
11. Zabrania się na terenie placu zabaw:
- przebywania osobom nieupoważnionym,
- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych,
- zaśmiecania terenu,
- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,
-wprowadzania zwierząt.
12. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z
nauczycielem.
13. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: Dyrektor przedszkola,
nauczyciele prowadzący zajęcia oraz pracownicy obsługi.
14. W czasie prowadzenia zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu
zabaw nieupoważnionych osób.
15. Pracownicy obsługi zobowiązani są do dezynfekcji sprzętu terenowego z racji
pandemii COVID-19.
16. Personel przedszkola obowiązuje zmianowość grup przebywających na terenie placu
zabaw (godz.10.00-11.00 jedna grupa, godz. 11.00- 12.00 druga grupa).
17. Na terenie placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Zasady powyższego Regulaminu obowiązują nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców
oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
Regulamin obowiązuje od dn.01.09.2021r.

