Załącznik nr1
do Zarządzenia nr 1/16
Dyrektora Przedszkola
Przedszkola Niepublicznego
"Koralik"
W Giżycku
z dnia 31 marca 2016r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
W PRZEDSZKOLU Niepublicznym "Koralik" w Giżycku
§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z placu zabaw w
Przedszkolu niepublicznym "Koralik" w Giżycku.
§ 2. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Przedszkola
Niepublicznego "Koralik" w Giżycku
§ 3. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci Przedszkola Niepublicznego
"Koralik" w Giżycku.
§4. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli
wspomaganych przez pracowników obsługi, rodziców lub wskazanych przez rodziców
opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych ich
opiece dzieci.
§ 5. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto,
z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze,
2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków,
3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko
na jednym miejscu.
4) pod zadaszeniem gdzie jest zrobione podłoże- nauczyciele , asystentki nauczycielek oraz
pomoce zobowiązane są do przypilnowania aby dzieci nie kopały w piasku.
5) jedynym miejscem przeznaczonym do kopania i zabaw z piaskiem są wyznaczone
piaskownice. Nauczycielki, asystentki nauczycielek oraz pomoce przykrywają piaskownice
brezentem każdorazowo po opuszczeniu placu zabaw przez dzieci.
§ 6. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

zaśmiecania terenu,
niszczenia i uszkadzania roślinności,
dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
zakłócania spokoju i porządku publicznego,
palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych,
wprowadzania zwierząt,
spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających,
przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

§ 7. 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. Nauczyciele wychodzący na plac zabaw oraz na dziedziniec
przedszkola zamykają bramę wjazdową i furtkę przed wyprowadzeniem dzieci.
§ 8. Nauczyciele, asystenci nauczycieli i pomoce nauczycieli sprawujący opiekę nad dziećmi
podczas zabaw znajdują się w każdej części placu, nie gromadzą się w jednym miejscu lecz
współdziałają z dziećmi. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu jest organizowany przez
nauczycielki przedszkola w formach dowolnych: gry i zabawy
§ 9. Podczas niektórych zabaw należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub
uderzeniem o twarde przedmioty.
§ 10. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy przed lekarskiej,
powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców.
§ 11. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i zabawek w ogrodzie przedszkolnym 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.)
§ 12. Nauczyciele mają obowiązek dbania o wynoszony sprzęt i bezwzględnie go schować
po zakończonym użytkowaniu.
§ 13.Każdy rodzic/ opiekun dziecka ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje dziecko,
które zostało odebrane przez niego z przedszkola a pozostaje nadal na placu zabaw.
§ 14. Grupy młodszych dzieci nie mogą jednocześnie przebywać ze starszymi dziećmi
na placu zabaw.

Wychowawczynie grup zobowiązane są do ustalania każdego dnia

z wicedyrektorem ds. pedagogicznych godzin wyjścia na plac zabaw oraz spacer. Grupy
młodszych dzieci mogą samodzielnie przebywać na placu zabaw do godziny 11, od godziny
11 na placu zabaw mogą przebywać dzieci grup starszych, jednak nie więcej niż dwie,
w jednym czasie.
§ 15. Przed każdym wyjściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić
z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.
§ 16. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni należy
zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola Niepublicznego "Koralik".
§ 17. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw
zleca się dozorcom zatrudnionym w przedszkolu.
§ 18. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków dozorców zatrudnionych
w przedszkolu.
§ 19. Korzystanie z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie przez osoby
postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola i po uprzednim
uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola Niepublicznego "Koralik" w Giżycku.
§ 20. Dyrektor Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób, które korzystają
z placu zabaw i urządzeń stanowiących jego wyposażenie bez jego zgody i poza godzinami
pracy przedszkola i nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu.

§ 21. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych
opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi,
a przebywające na terenie placu zabaw.
§ 22. Oświadczenie o zapoznanie się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym
podpisem każdy pracownik Przedszkola Niepublicznego "Koralik" .
§ 23. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie
na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej przedszkola.
§ 24. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Giżycko dn. 31.03.2016r.

........................................................
(pieczątka i podpis Dyrektora)

OŚWIADCZENIE ZBIORCZE PRACOWNIKÓW
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "KORALIK" W GIŻYCKU O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ
REGULAMINU KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu korzystania z placu
zabaw w Przedszkolu Niepublicznym "Koralik" przyjmuję go do wiadomości i zobowiązuję się
przestrzegać wszystkich jego postanowień w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa
przebywających na terenie placu zabaw dzieci.
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