
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI  

PRZEDSZKOLNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  

W WIĘKSZYCACH Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM  

W POBORSZOWIE PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  

W WIĘKSZYCACH (W CZASIE Covid-19) 

 

 

Podstawa prawna: 

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

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69,  

z późniejszymi zmianami). 

 

Do przestrzegania tego regulaminu zobowiązane są wszystkie osoby przebywające w sali 

przedszkolnej! 

 

1.   Sala przedszkolna jest przeznaczona wyłącznie do realizacji zajęć  dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczych oraz zabaw dzieci. 

2.   Sala przedszkolna dostępna jest dla dzieci i prowadzących zajęcia  

w godzinach określonych przez aktualny ramowy rozkład zajęć. 

3.   Korzystanie z sali możliwe jest tylko w obecności nauczyciela lub pracownika 

przedszkola.  

4. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć i zabaw w sali odpowiedzialny jest nauczyciel. 

5.   Zabrania się wchodzenia do sali przedszkolnej. 

6.   Wszystkie dzieci obowiązuje odpowiednie obuwie zmienne ( zakaz chodzenia                         

w klapkach, balerinkach, miękkich kapciach, itp.)  

7.   Dzieci przebierają się w szatni pozostawiając tam obuwie i ubranie. 

8.   Przemieszczanie pomocy dydaktycznych, sprzętu, zabawek powinno odbywać się zgodnie 

z zaleceniem nauczyciela w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości  

o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać 

nauczycielowi, który przekazuje te informacje dyrektorowi. 

9.   Wszystkie urządzenia sali oraz pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

10.   Po zakończeniu zajęć  i zabaw pomoce dydaktyczne oraz inny sprzęt pomocniczy należy 

zostawić w oznaczonych miejscach. 



11. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci samych bez żadnej opieki (jeśli musi wyjść, 

powinien zapewnić opiekę nad dziećmi przez inną osobę dorosłą – pracownika przedszkola). 

12. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć zobowiązane są do przestrzegania poleceń nauczyciela 

dotyczących szczególnie ładu i porządku oraz zapisów kontraktu grupowego. 

13. Utrzymanie czystości, dezynfekcja sali zabaw, zabawek oraz wietrzenie tych pomieszczeń 

stanowi podstawowy warunek korzystania. 

14. Propozycje dotyczące wprowadzenia do sali zabaw nowego sprzętu, pomocy 

dydaktycznych, zabawek czy innych przedmiotów należy zgłosić dyrektorowi. 

15. Do sali przedszkolnej nie należy wnosić zabawek 

16. Za stan pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu oraz ich przydatności do zajęć i zabaw 

odpowiedzialny jest nauczyciel oraz oddziałowa w przedszkolu. 

17. Ostatnia osoba wychodząca z sali przedszkolnej jest zobowiązana do pozostawienia jej  

w należytym porządku oraz zamknięcia okien, wyłączenia urządzeń elektrycznych z sieci. 

 


