
 

 

REGULAMIN PLACU ZABAW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ARTYSTYCZNE  I ŻŁOBKA KOALA 

W ŁUKOWIE 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady korzystania z placu zabaw. 

2. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom 

uczęszczającym do przedszkola i żłobka. 

3. Plac zabaw i znajdujące się na jego terenie urządzenia stanowią własność Niepublicznego 

Przedszkola Artystycznego i Żłobka KOALA. 

 

§ 2  

Szczegółowe zasady 

1. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci uczęszczających do przedszkola i żłobka  

w wieku od 1 roku do 7 lat. Łączna ilość dzieci przebywających na terenie placu zabaw nie 

może przekroczyć 35. 

2. Przed wejściem dzieci na plac zabaw – teren sprawdzany jest przez wychowawcę grupy.  

3. Każdorazowo grupa, kończąca zabawę na placu zabaw zobowiązana jest do pozostawienia 

porządku oraz sprzątnięcia zabawek. 

4. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać pod stałą opieką nauczycieli lub 

opiekunów pracujących w Żłobku, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność. 

5. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

6. Na terenie placu zabaw zabrania się  w szczególności: 

- przebywania osobom nieupoważnionym, 

- niszczenia sprzętu i zabawek, 

- zaśmiecania terenu, 

- niszczenia zieleni. 

7. Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia zieleni należy niezwłocznie zgłosić 

dyrektorowi. 

8. Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają nauczyciele oraz 

opiekunowie Żłobka pełniący w tym czasie opiekę nad dziećmi.  

9. Wychowawcy mają obowiązek omówić z dziećmi zasady bezpieczeństwa oraz wymagać ich 

konsekwentnego przestrzegania. 

10. Pod żadnym pozorem na placu zabaw nie można zostawić dzieci bez opieki. 

11. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw bramka wejściowa musi być zamknięta, a po 

zamknięciu klucz wyjęty z zamka.  



12. Na placu zabaw mogą być organizowane zabawy oraz ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne, 

zawody (na potrzeby organizowanych zajęć może być wnoszony dodatkowy sprzęt, który 

powinien zostać odniesiony po skończonej aktywności). 

13. W razie wypadku w pierwszej kolejności należy udzielić pomocy poszkodowanemu dziecku, 

następnie powiadomić dyrektora oraz rodziców dziecka. 

14. Nauczyciel dba o odpowiedni dobór ubrań dziecka do panujących warunków pogodowych  

w danym dniu. 

15. W słoneczne dni dzieci powinny być zaopatrzone w dodatkowe nakrycia głowy, dostarczone 

przez rodziców. 

16. Podczas pobytu dziecka  na placu zabaw dzieci mogą korzystać z toalety wyłącznie pod 

opieką nauczyciela lub wyznaczonej osoby dorosłej. 

17. O odbiorze dziecka z placu zabaw rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek 

powiadomić nauczyciela lub opiekuna Żłobka; odbiór dziecka z placu zabaw nie może być 

samodzielną decyzją osoby odbierającej. 

18. Nauczyciele i opiekunowie nie wydają dziecka osobom będącym pod wpływem alkoholu lub, 

co do których jest takie przypuszczenie. 

19. Z chwilą odbioru dziecka, jego rodzic bądź osoby przez niego upoważnione ponoszą pełną 

odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka. 

20. Z chwilą odbioru dziecka, nie może ono już korzystać z placu zabaw. 

21. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz 

przebywania na placu zabaw osób nieupoważnionych. 

22. Klucz do bramki wejściowej do placu zabaw nie może zostać przekazany osobie  

nieupoważnionej. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów 

dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki  na dziećmi. 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w gabinecie dyrektora oraz na stronie internetowej 

przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. 

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem 

każdy pracownik przedszkola. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Dyrektora Przedszkola. 

 

 

 


