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Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604 ze zm.) 

   

REGULAMIN 

1. Regulamin obowiązuje cały personel zatrudniony w Przedszkolu oraz dzieci, rodziców 

/ opiekunów prawnych i osób upoważnionych do odbioru dzieci. 

2. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem przeznaczonym 

wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Językowego 

„Dzieci Świata”. 

3. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 18 miesięcy do 7 lat. 

4. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają 

opiekunowie grupy (nauczyciele, pomoc nauczyciela). 

5. Nie wolno ani na chwilę pozostawić wychowanków na placu zabaw bez opieki 

nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki. 

6. Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać porządku. 

7. Na terenie placu zabaw zakazuje się: 

➢ spożywania alkoholu, 

➢ palenia papierosów i e-papierosów, 

➢ niszczenia sprzętu i urządzeń, 

➢ zaśmiecania terenu, 

➢ niszczenia zieleni, 

➢ jazdy na rowerze, 

➢ wprowadzania zwierząt. 

8. Dzieci muszą być zapoznane z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętu 

znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym. 

9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości , nauczyciel nie powinien wyprowadzać 

wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić Dyrektora placówki. 

10. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych pod warunkiem, 

że nie stwierdzono w nich żadnych usterek oraz z tych przy których bezpieczeństwa 

pilnuje osoba dorosła. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i zabawek w ogrodzie 
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przedszkolnym w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami ich użytkowania 

(prawidłowy siad na zabawkach sprężynowych, prawidłowe trzymanie uchwytów, 

zjeżdżanie tylko w pozycji siedzącej,  nie wchodzenie na górne części urządzeń – nie 

przeznaczone do zabawy itp.) 

11. Z urządzeń na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

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

warunków atmosferycznych. 

13. W czasie dłuższego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie 

nakrycie głowy , przebywać w zacienieniu) i mieć stały dostęp do wody. 

14. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na placu zabaw w warunkach 

atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, burza, mocny wiatr, zbyt niska lub 

zbyt wysoka temperatura, smog itp.). 

15. Podczas pobytu dziecka na placu zabaw nauczyciel organizuje dzieciom gry i zabawy, 

prace badawcze, prace gospodarcze oraz swobodną zabawę. 

16. Na plac zabaw może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabaw oraz 

koc do odpoczynku. 

17. Na terenie ogrodu mogą przebywać tylko dzieci, nauczyciele, pracownicy placówki. 

18. Na placu zabaw opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic / opiekun prawny lub osoba 

upoważniona do odbioru dziecka z chwilą przywitania się z dzieckiem i nauczycielką. 

19. Dziecko pod opieką rodzica / opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej do odbioru 

dziecka nie powinno przebywać na terenie placu zabaw. 

20. 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 nauczyciela lub 

pomocy nauczyciela. 

21. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku 

poszkodowanemu ,  po czym niezwłocznie powiadamia Dyrektora Przedszkola oraz 

rodziców / opiekunów prawnych. 

22. Podczas nie korzystania z placu zabaw piaskownica jest zabezpieczona pokrowcem 

przed zwierzętami. Piasek w piaskownicy wymieniany jest raz w roku. 

23. Po każdym pobycie na placu zabaw, nauczycielka wraz z dziećmi porządkuje wszystkie 

zabawki, sprzęt gromadząc go w wyznaczonym miejscu. 

24. Teren placu zabaw objęty jest całodobowym monitoringiem. 

25. Każdy pobyt w ogrodzie przedszkolnym jest związany z ogromną odpowiedzialnością 

osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych ich opiece. 
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Dlatego też, osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich 

obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w tym regulaminie sytuacje i zdarzenia, 

mogące mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci przebywających 

na terenie przedszkolnego placu zabaw. 

26. Dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie 

przestrzegających regulaminu. 

27. Regulamin placu zabaw zatwierdził Dyrektor i Rada Pedagogiczna. 

28. Regulamin wchodzi w życie 01.09.2019r. 

 

Administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi, jest Klub Malucha Dzieci 

Świata Agnieszka Talar-Widlarz , tel. 510 088 069 

 

Telefony alarmowe: 

• Policja: tel. 997 

• Straż Pożarna: tel. 998 

• Pogotowie Ratunkowe: tel. 999 

• Ogólny – pomoc: tel. 112 (z tel. komórkowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


