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REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI ZABAW

Podstawa prawna:

1) Statut Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii 
Skłodowskiej-Curie
w Inowrocławiu

2) Rozporządzenie M inistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz.U.
z 2003r.. nr 6. poz. 69 z późniejszymi zmianami)

ł . Sala przeznaczona jest wyłącznie do realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

i opiekuńczych oraz zabaw dzieci.

2. Sala dostępna jest dla dzieci w godzinach określonych przez ramowy rozkład dnia lub 

plan lekcji.

3. Korzystanie z sali dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.

4. Sprzęt i urządzenia znajdujące się w sali stanowią własność szkoły.

5. Za stan sprzętu w sali, w tym pomocy dydaktycznych, zabawek i urządzeń odpowiada 

nauczyciel pod opieka którego odbywają się zajęcia.

6. Zabronione jest korzystanie z sali w okryciu wierzchnim i obuwiu zewnętrznym.

7. Nauczyciel przed wprowadzeniem dzieci do sali zabaw, powinien sprawdzić:

a) czy sala wraz z wyposażeniem nie zagraża bezpiecznemu użytkowaniu 

zarówno jem u i dzieciom, dokonując oglądu sali,

b) czy wyposażenie, takie jak: meble, plansze, makiety są stabilnie zamocowane 

i nie stanowią zagrożenia przewrócenia się na dziecko.

8. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć lub je  przerywa, gdy stan sali nie odpowiada 

warunkom bezpieczeństwa i zgłasza dyrektorowi nieprawidłowości w celu ich 

usunięcia.

9. W sytuacji zagrożenia osoby pozostające pod opieką placówki wyprowadza się 

z zagrożonych miejsc.

10. W adliwy sprzęt jest usuwany z sali lub zabezpieczony w sposób umożliwiający jego 

użycie.
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11. Salę zabaw wietrzy się w  czasie pobytu dzieci poza salą, a w razie potrzeby także 

w ciągu dnia.

12. Prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego 

uczestnictwa w zajęciach.

13. Nauczyciel dba o bezpieczeństwo dzieci przebywających w sali zabaw, powinien na 

bieżąco informować dzieci pozostawione pod jego opieką o zasadach bezpiecznego 

uczestnictwa w' zajęciach, zabawach i innych czynnościach..

14. Dzieci w trakcie pobytu w sali, w trakcie zajęć, zabaw i innych czynności 

zobowiązane są przestrzegać poleceń nauczyciela dotyczących bezpieczeństwa, ładu, 

porządku i dyscypliny.

15. Propozycje wprowadzenia do zajęć w sali nowych pomocy dydaktycznych, zabawek 

lub innego sprzętu należy zgłosić dyrektorowi.

16. Po zakończeniu zajęć nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sali, w tym 

sprawdzenia ogólnego stanu sprzętu, sprawdzenia porządku, wyłączenia z gniazdek 

sprzętu.
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