
Regulamin korzystania z placu zabaw  

Przedszkola Sacré Coeur 

 
 

1. Plac zabaw służy tylko i wyłącznie dzieciom Przedszkola Sacré Coeur do 

czasu przebywania w przedszkolu (do chwili odebrania przez rodziców). 

2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

3. Na teren placu zabaw dzieci wychodzą tylko pod opieką nauczyciela.  

4.  Za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu na placu zabaw odpowiadają 

opiekunowie grupy (nauczyciel, pomoc nauczyciela). 

5. Nauczyciele sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw znajdują się                  

w każdej części placu. 

6. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama powinny być 

zamknięte. Odpowiedzialni za to są nauczyciele i pracownicy przedszkola 

sprawujący opiekę nad dziećmi. 

7. Każdorazowo przed wejściem na plac zabaw nauczycielki zobowiązane są do 

przypominania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo oraz do 

egzekwowania przestrzegania tychże umów. 

8. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy przed 

lekarskiej, powiadomić dyrektora placówki oraz rodziców. 

9. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem,                  

a ponadto, z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać 

następujących reguł: 

• zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń 

zabawowych, szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, dachów domków itp., 

• zabronione jest stanie na karuzeli, 

• zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych,  np. z huśtawek przez 

więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu, 

• zabronione jest wysypywanie piasku poza piaskownicę, 

• zabroniona jest zabawa, kopanie, wynoszenie i rozsypywanie kamyków pod 

zestawem „Zamek”, 

• dzieci zjeżdżają ze zjeżdżalni na siedząco, przodem, 

• na trampolinie jednocześnie może przebywać dwójka dzieci. 

10. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni 

należy zgłaszać Dyrektorowi Przedszkola. 

11. Rodzice po odebraniu dziecka z przedszkola nie mogą przebywać na placu 

zabaw. 

12. Na dużym placu zabaw przebywają dzieci starsze (pięciolatki i sześciolatki), na 

małym placu zabaw – dzieci młodsze (trzylatki i czterolatki). 

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

wszystkie zabawki gromadząc je w wyznaczonym miejscu oraz przykrywa 

plandeką piaskownicę. 

 

 


