REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku

1.

Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć dla
wychowanków Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku.

2.

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3.

Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają
opiekunowie grup - nauczyciel, pomoc techniczna.

4.

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.

5.

Przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego nauczyciel każdorazowo
zobowiązany jest do sprawdzenia terenu w celu eliminowania niebezpiecznych
przedmiotów. Zadanie te może zlecić woźnej oddziałowej lub pomocy nauczyciela

6.

Nauczyciel zobowiązany jest policzyć wszystkie dzieci przed wyjściem z budynku i
przed wejściem do przedszkola.

7.

Na plac przedszkolny nauczyciel wyprowadza dzieci wraz z woźną oddziałową lub
pomocą nauczyciela. Woźna, pomoc nauczyciela nie musi przebywać przez cały okres
pobytu oddziału w ogrodzie przedszkolnym, ale ma obowiązek pomóc nauczycielowi
powracającemu z dziećmi do przedszkola.

8.

Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel przyjmuję taką pozycję
aby przez cały czas mieć kontrole nad wszystkimi bawiącymi się dziećmi.

9.

Za stan urządzeń zabawowych i sprzęt odpowiadają: dyrektor przedszkola oraz
nauczycielki prowadzące zajęcia.

10. O wszystkich wadach urządzeń na placu zabaw należy powiadomić dyrektora
i nie użytkować ich do czasu naprawy
11. Nie wolno ani na chwilę pozostawić wychowanków na placu zabaw bez opieki
nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem przedszkola.
12. W razie zaistnienia wypadku, nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy,
wraca z całą grupą do przedszkola, jeżeli dziecko potrzebuje pomocy lub konsultacji
specjalisty natychmiast powiadamia o tym dyrektora oraz rodziców.
13. Na plac zabaw może być wnoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki - za
bezpieczeństwo zabaw oraz za sprzęt sportowy odpowiadają nauczyciele.
14. Na placu obowiązuje obuwie sportowe.
15. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje swoją grupę z regulaminem
i wymaga przestrzegania go przez dzieci.
16.

Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem. Wszystkie urządzenia montowane od 2000 roku posiadają deklarację

zgodności (certyfikat).
17. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub
uderzeniem o twarde przedmioty
18. Korzystając ze zjeżdżalni należy pamiętać, że dziecko może zjeżdżać wtedy, gdy to,
które jest przed nim już zjeżdżalnię opuściło.
19. Nie wolno na pojedynczych siedziskach huśtawek siedzieć po dwoje.
20.

Dzieciom nie wolno korzystać z drabinek w pozycji głową do dołu.

21. Z urządzeń na placu należy korzystać bez pośpiechu i wyścigów .
22. Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego zobowiązany
jest zgłosić odbiór dziecka nauczycielce.
23. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim
i z nauczycielem.
24. Dziecko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna nie powinno przebywać na
terenie ogrodu, jeżeli jest on w danej chwili wykorzystywany przez dzieci
pozostające pod opieką nauczycielek.
25. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia
papierosów oraz środków odurzających. .
26. Ponad to zabrania się:
a) niszczenia urządzeń zabawowych
b) wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne
c) zaśmiecania terenu
d) niszczenia zieleni
e) jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach itp.
f) wprowadzania zwierząt oraz przywiązywania ich do płotu przy wejściu do
przedszkola
27. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje
bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.
28. Za rzeczy pozostawione na terenie ogrodu, placu zabaw oraz obok wejścia do
placówki, Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności
29. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na placu zabaw.

Regulamin zaopiniowała pozytywnie
Rada Pedagogiczna
Przedszkola Samorządowego Nr 31
w Białymstoku

Dyrektor Przedszkola
Samorządowego Nr 31
w Białymstoku

w dniu 26.06.2007r.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU!!!

