
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW 

/ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU PRZEDSZKOLA/ Podstawa 

prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 

1996 r. Nr. 67. poz. 329 z późn.zm.)  

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 

Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. bł. Bolesławy Lament. 

3. Na terenie placu zabaw zakazuje się:  niszczenia sprzętu i urządzeń  

zaśmiecania terenu  niszczenia zieleni  wprowadzania zwierząt. 

4. Każdorazowo przed wejściem na plac zabaw nauczyciel zobowiązany 

jest do sprawdzenia urządzeń terenowych i wszystkich sprzętów 

rekreacyjnych na placu zabaw przed ich użytkowaniem, likwiduje 

ewentualne niebezpieczeństwa i zgłasza ten fakt dyrektorowi. 

 5. Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać 

porządku.  

6. Nauczyciel zobowiązany jest policzyć wszystkie dzieci przed wyjściem 

z budynku na plac zabaw i przed wyjściem do przedszkola.  

7. Z urządzeń terenowych znajdujących się na placu zabaw należy 

korzystać w sposób bezpieczny, zgodnie z ich przeznaczeniem i 

przestrzegać następujących reguł: W pobliżu urządzeń terenowych 

zabronione jest:  siedzenie na barierkach urządzeń,  wchodzenie na 

górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy 

to huśtawek, urządzeń zadaszonych ( zjeżdżalni, domków itp. )  

8. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel sprawdza i zamyka 

wszystkie furtki.  

9. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych 

pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich żadnych usterek.  

10. Ze sprzętu wymagającego większej sprawności fizycznej dzieci, 

osoba dorosła pilnuje bezpieczeństwa podczas zabawy.  



11. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i 

panującej temperatury. (konsultacje z rodzicami).  

12. Nauczyciele i personel przedszkola nie gromadzą się w jednym 

miejscu placu zabaw, lecz współdziałają z dziećmi.  

13. Na terenie placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci, nauczyciele, 

personel przedszkola, Rodzice i osoby upoważnione do odbioru dzieci.  

14. W przypadku, gdy podczas zabawy całej grupy na placu zabaw 

dziecko jest odbierane przez Rodziców/opiekunów z przedszkola, 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo odebranego dziecka ponosi 

rodzic/opiekun.  

15. 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 .  

16. Piaskownica w przedszkolu jest zabezpieczona pokrowcem przed 

zwierzętami, a piasek w piaskownicy wymieniany jest raz do roku.  

17. Na plac zabaw może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory 

do zabaw oraz koce do odpoczynku.  

18. Po każdym pobycie na placu zabaw, nauczycielka wraz z dziećmi 

porządkuje wszystkie zabawki, sprzęt gromadząc go w wyznaczonym 

miejsc. 

 19. W chwili wypadku dziecka należy postępować zgodnie z zapisem 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 6, poz. 69 z 2003 r.). 

 


