REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

Treść regulaminu:
1. Regulamin korzystania z placu zabaw zlokalizowanego na terenie Żłobka „Milowa Kraina” obowiązuje
wszystkich pracowników, rodziców, prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez
rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.
2. Plac zabaw jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, zabaw,
wypoczynku dla wychowanków w/w żłobka.
3. Plac zabaw jest obiektem monitorowanym.
4. Plac zabaw przeznaczony jest wyłącznie dla podopiecznych żłobka.
5. Dzieci mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką opiekunów, rodziców/prawnych
opiekunów lub wskazanych przez rodziców opiekunów ponoszących pełną odpowiedzialność
za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.
6. Przed każdym wyjściem na plac zabaw opiekun zobowiązany jest przeprowadzić z dziećmi rozmowę
na temat bezpiecznego korzystania z dostępnych urządzeń.
7. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają dyrektor oraz opiekunowie
grupy.
8. W przypadku kiedy rodzice/prawni opiekunowie/osoba upoważniona do odbioru dziecka korzystają
z placu zabaw po odebraniu dziecka ze żłobka, za bezpieczeństwo zabaw oraz sprzęt odpowiadają
rodzice/opiekunowie prawni/osoba upoważniona do odbioru.
9. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw opiekunki organizują dzieciom gry i zabawy oraz
są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw.
10. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama powinny być zamknięte.
Odpowiedzialni za to są pracownicy żłobka oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających
do żłobka.
11. Nie wolno ani na chwilę pozostawiać dzieci na placu zabaw bez opieki opiekuna.
12. Podczas niektórych zabaw należy asekurować dzieci przed upadkiem lub uderzeniem (jeśli jest sprzęt
wysoki, np. zjeżdżalnia)
13. Na plac zabaw może być wynoszony dodatkowy sprzęt sportowy oraz zabawki.
14. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich
żadnych usterek, oraz z tych przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła. Po każdym pobycie
dzieci, sprzęt oraz zabawki powinny zostać uporządkowane.
15. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i zabawek w ogrodzie żłobka w sposób bezpieczny i zgodnie
z zasadami ich użytkowania.
16. Dziecko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna nie powinno przebywać na terenie placu zabaw,
ogrodu, jeżeli jest on w danej chwili wykorzystywany przez dzieci nadal pozostające pod opieką
opiekunek.
17. Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać porządku.

18. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych, zniszczenia zieleni, nieprawidłowości
zgłaszane są dyrektorowi żłobka.
19. Na terenie placu zabaw zakazuje się:
▪ niszczenia sprzętu i urządzeń
▪ wchodzenia na konstrukcje zewnętrzne urządzeń
▪ zaśmiecania terenu
▪ niszczenia zieleni
▪ wprowadzania zwierząt
▪ spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów
20. Systematyczny przegląd stanu technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw zleca
się dyrektorowi żłobka.
21. Opiekun po konsultacji z rodzicami/ opiekunami prawnymi dba o stosowny ubiór dziecka, adekwatny
do pory roku i panującej temperatury.
22. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci nadal pozostających na placu zabaw, ogrodzie pod opieką
opiekunek, opiekunki nie są zobowiązanie do przebierania dzieci z chwilą odebrania dziecka z placu
zabaw przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę przez nich upoważnioną. Przez przebieranie
dziecka rozumie się przebieranie zabrudzonej odzieży, przebieranie pieluszek oraz przebieranie
zmoczonej bielizny.
23. Za rzeczy pozostawione na terenie ogrodu, placu zabaw, a w szczególności wózki, które nie zostały
sprowadzone do szatni, prywatne zabawki dzieci tj. rowerki, jeździki , kaski, rowerki biegowe żłobek
nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zamoczenie bądź zaginięcie.
24. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może korzystać z toalety znajdującej się w budynku żłobka
pod opieką osoby dorosłej.
25. Piasek w piaskownicy wymieniany jest raz do roku.
26. W razie wypadku opiekun w pierwszej kolejności udziela pierwszej pomocy przedmedycznej, w razie
potrzeby wzywa Pogotowie Ratunkowe po czym powiadamia dyrektora żłobka, rodziców/opiekunów
prawnych oraz Organ Prowadzący.
27. Każdy pobyt na placu zabaw wiążę się z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad
bezpieczeństwem dzieci powierzonych w opiece. W związku z tym 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 dla dzieci przebywających na terenie placu zabaw żłobka „Milowa Kraina”.
28. Treść regulaminu podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy
informacyjnej na terenie żłobka.
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