
Regulamin korzystania z placu zabaw 

w Przedszkolu Publicznym nr 11im.Kolorów Tęczy w Czeladzi 

 

• Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym 

zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola 

Publicznego nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi 

• Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat. 

• Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw 

odpowiada nauczyciel oraz woźna oddziałowa. 

• Każdorazowo przed wejściem na plac zabaw nauczycielki zobowiązane są do 

przypominania zasad bezpieczeństwa i zawierania umów z dziećmi 

warunkujących ich bezpieczeństwo oraz do egzekwowania przestrzegania tych 

umów ( np. rozmowy bezpośrednio  przed wyjściem i odpowiednie zapisy w 

dzienniku) 

• Przed każdym wyjściem na plac zabaw woźna i konserwator  sprawdza teren 

oraz likwiduje ewentualne niebezpieczeństwa i zgłasza ten fakt dyrektorowi i 

nauczycielowi. 

• Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: Dyrektor Przedszkola, 

nauczyciele prowadzący  zajęcia oraz konserwator. 

 

• Za utrzymanie w czystości placu, systematyczny przegląd i konserwację 

urządzeń odpowiedzialny jest konserwator. 

•  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.  

• Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw  

           bez opieki nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki. 

• Na terenie placu zabaw zakazuje się:  



• niszczenia sprzętu i urządzeń  

• zaśmiecania terenu  

• niszczenia zieleni  

• wprowadzania zwierząt.  

 

• Dzieci powinny korzystać  ze sprzętu i zabawek w ogrodzie przedszkolnym 

           w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich użytkowania..  

• Na placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci, nauczyciele, rodzice 

i osoby upoważnione do odbioru dzieci.  

• . Na placu zabaw opiekę nad dzieckiem odebranym z przedszkola sprawuje  

rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka. 

• . Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać porządku . 

• Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku  

i panującej temperatury. 

• W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w 

odpowiednie nakrycie głowy, przebywać w cieniu  i mieć stały dostęp do napojów 

( woda niegazowana, napoje owocowe ). Napoje na plac zabaw dostarczają 

woźne, po konsultacji z nauczycielką.  

• Każdy pobyt na placu zabaw w  ogrodzie przedszkolnym jest związany z 

ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem 

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.  



• W razie zaistnienia wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy przed 

lekarskiej, powiadomić dyrektora placówki o zaistniałym  zdarzeniu. 

 


