
                                                         Załącznik do Zarządzenia nr  8   z dnia 23.04 

2018 r. 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW 

PRZEDSZKOLA NR 1 W SKIERNIEWICACH 

ul. Batorego  61/63 oraz fili przy ul Pomologicznej 6  

Podstawa prawna: 

 

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 22 stycznia 2003r. Nr 6, poz. 

69ze zmianami). 

2. Ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r . Prawo Oświatowe art. 68 ust. 1 pkt. 6 ( Dz.U. 2017 r. 

poz.59 ,949 i 2203 oraz z 2018 poz. 650)) 

3. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 art. 6 pkt1    (Dz.U. 2017 poz. 1189                     

i 2203) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U 2017 poz. 649 ze zmianami) 

 

 

1. Plac zabaw jest miejscem służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci. 

  

2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką 

nauczycieli, rodziców lub opiekunów. 

 

3. Dzieci pod opieką rodzica\opiekuna nie powinny przebywać na terenie placu zabaw, 

jeżeli jest on w danej chwili wykorzystywany przez dzieci pozostające pod opieką 

nauczycielek. 

 

4. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama wjazdowa powinny 

być zamknięte. Obowiązek ten dotyczy wszystkich Rodziców, osób upoważnionych do 

odbioru dzieci z przedszkola a w szczególności wszystkich pracowników 

zatrudnionych w przedszkolu. 

 

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

nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki. 

 



6. W czasie pobytu na placu zabaw dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się na 

terenie przedszkola udając się tam i z powrotem tylko pod opieką pracownika 

przedszkola. 

 

7. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Urządzenia zabawowe i sprzęt stanowiący wyposażenie placu zabaw 

powinny zapewniać bezpieczne z nich korzystanie. 

 

8. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, nauczyciel nie powinien wyprowadzać 

wychowanków na plac zabaw oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora 

placówki. 

 

9. Na plac zabaw może być wnoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki-za 

bezpieczeństwo zabaw oraz za sprzęt odpowiadają nauczyciele. 

 

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

zabawki, sprzęt gromadząc go w wyznaczonym miejscu. Do pomieszczeń 

gospodarczych sprzęt i zabawki chowają woźne lub pracownik gospodarczy. 

 

11.  Osoby pilnujące dzieci muszą zwrócić szczególną uwagę na dzieci korzystające                         

z huśtawek podwieszanych, tj. aby huśtały się one na odpowiedniej wysokości, 

prawidłowo były na nich posadzone, a także zabezpieczone poprzez zamknięcie 

łańcuszka przy każdym krzesełku. 

 

12.  W trakcie korzystania z karuzeli prędkość kręcenia musi być bezpieczna                            

i dostosowana do wieku dzieci aktualnie korzystających oraz przy karuzeli musi 

znajdować się osoba dorosła asekurująca. 

 

13.  Ze zjeżdżalni dzieci korzystają tylko i wyłącznie sposób siedzący, niedopuszczalne jest 

wchodzenie na zjeżdżalnię od strony zjazdu. 

 

14.  Korzystanie z huśtawek na sprężynach musi odbywać się w sposób bezpieczny, aby                 

w wyniku zbyt silnego wychylenia huśtawki, dziecko nie straciło równowagi. 

 

15.  Podczas korzystania z huśtawek uchylnych, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi 

powinny zwrócić baczną uwagę na prawidłowe posadzenie dziecka na huśtawce, 

sposób trzymania się za poręcze oraz sposób odbijania się od podłoża. 

 

16.  Podczas nieobecności dzieci w Przedszkolu, piaskownica jest zabezpieczona plandeką 

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

 

17.  W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie 

nakrycie głowy, przebywać w zacienieniu oraz mieć stały dostęp do napojów (woda 

niegazowana, napoje owocowe). Napoje na plac zabaw dostarczają woźne po 

konsultacji z nauczycielką. 



 

18.  W razie zaistnienia wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy, powiadomić 

dyrektora placówki oraz rodziców. 

 

19.  Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia 

papierosów. 

 

20.  Ponadto zabrania się: 

 

 niszczenia urządzeń zabawowych, 

 wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne, 

 zaśmiecania terenu, 

 niszczenia zieleni, 

 jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach itp. 

 wprowadzania zwierząt oraz przywiązywania ich do płotu przy wejściu do 

przedszkola. 

21.  Każdy pobyt 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. 

 

22.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie placu 

zabaw. 

 

23.  Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie 

przestrzegających regulaminu. 

 

Telefony  alarmowe: 

 

POLICJA:  997 

 

POGOTOWIE RATUNKOWE:  999 

 

STRAŻ POŻARNA:  998 

 

OGÓLNY TELEFON ALARMOWY:  112 

 

ZAPAMIĘTAJ ! 

 

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych wychowanków. Starajmy się 

aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami spowodowanymi 



nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł 

służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku dzieci przedszkolnych.  

 

Regulamin obowiązuje od dnia 23. 04. 2018 r. 

 

 


