REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KIELCACH
1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.
2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli,
rodziców lub opiekunów.
3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na
bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących reguł:
•

w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe, jazda na rolkach i jazda
na rowerze;

•

zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,
szczególnie dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków;

•

zabronione jest korzystanie z huśtawek przez więcej niż jedno dziecko na jednym
miejscu /huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawek ważek i bujaków na sprężynie/;

•

zabronione jest korzystanie z urządzeń zabawowych w kasku na głowie /by uniknąć
zakleszczenia/.

4. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
•

zaśmiecania terenu, /korzystamy z koszy na odpady/;

•

chodzenia w niewłaściwym obuwiu po bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej /obcasy/;

•

niszczenia i uszkadzania roślinności;

•

dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych, bezpiecznej nawierzchni oraz
ogrodzeń;

•

zakłócania spokoju i porządku publicznego;

•

palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji
chemicznych;

•

wprowadzania zwierząt;

•

spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających;

•

przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu.

5. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy
zgłaszać do Dyrekcji Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi.
6. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca
się konserwatorowi zatrudnionemu w placówce.
7. Utrzymanie w czystości placu należy do obowiązków konserwatora i dozorców zatrudnionych
w przedszkolu.
8. Plac zabaw jest monitorowany.
9. Osoby odpowiedzialne za zniszczenia na terenie placu zabaw będą pociągane do
odpowiedzialności materialnej oraz w uzasadnionych przypadkach do odpowiedzialności karnej.
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.

