Regulamin korzystania z sali zabaw w Szkole Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Podstawy prawne
Art. 67.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz
z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz.
968).

I. Informacje ogólne.
1. Do przestrzegania regulaminu zobowiązane są wszystkie osoby przebywające w sali zabaw.
2. Sala zabaw jest przeznaczona wyłącznie do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczoopiekuńczych.
3. Sala zabaw dostępna jest dla dzieci i prowadzących zajęcia w godzinach określonych przez
aktualny ramowy rozkład zajęć.

II. Zasady zachowania, użytkowania sali zabaw.
1. Korzystanie z sali zabaw przez dzieci możliwe jest tylko w obecności nauczyciela/ opiekuna.
2. Dzieci korzystające z sali zabaw pozostawiają w małej szatni obuwie, ubranie wierzchnie oraz
niebezpieczne przedmioty np. klucze wiszące na szyi.
3. Podczas przebywania w sali dzieci zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa oraz
przestrzegania stosowania się do poleceń nauczyciela/ opiekuna dotyczących szczególnie:
bezpieczeństwa, porządku i dyscypliny.
4. Każdy zaistniały na sali wypadek, kontuzję, skaleczenie czy nagłe pogorszenie się
samopoczucia dzieci natychmiast zgłaszają nauczycielowi/ opiekunowi prowadzącemu
zajęcia.
5. Wszystkie pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich
przeznaczeniem, w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt.
6. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi/ opiekunowi.
7. Uszkodzony sprzęt nauczyciel/ opiekun zabezpiecza w małej szatni, a o uszkodzeniach
informuje dyrektora.
8. Po zakończeniu zajęć pomoce dydaktyczne należy zostawić w wyznaczonych miejscach.
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III. Postanowienia końcowe.
1. Propozycje dotyczące wprowadzenia do sali zabaw nowych pomocy dydaktycznych należy
zgłaszać dyrektorowi.
2. Utrzymanie czystości sali zabaw oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy
warunek korzystania.
3. Nauczyciel/ opiekun po zakończeniu zajęć w sali zabaw oddaje klucz na portierni.
Nauczyciele świetlicy posiadają własny klucz.
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