
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI PRZEDSZKOLNEJ 

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BIELANACH WR. 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.                         
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach                                    
i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 872). 

 

 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 przedszkolnej możliwe jest tylko w obecności nauczyciela, który odpowiada za 
bezpieczeństwo dzieci. 
4. Przed wejściem do sali okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni.  
5. 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                   
i usuwać z sali. 
6. Wszystkie urządzenia sali oraz pomoce dydaktyczne mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
7. Każdy nauczyciel po zakończeniu zajęć powinien zadbać o pozostawienie porządku w sali.  
8. Dzieci w trakcie zabaw i zajęć zobowiązane są do przestrzegania poleceń nauczyciela dotyczących 
szczególnie: ładu, porządku i dyscypliny.  
9. Propozycje dotyczące przyniesienia do sali przedszkolnej nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych, 
zabawek czy innych przedmiotów należy zgłosić dyrektorowi.  
10. Za stan pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu oraz ich przydatności do zajęć i zabaw, a także 
za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel.  
11. W okresie trwającej pandemii koronawirusa należy: 
- wyznaczyć miejsce do odkładania zabawek przed ponowną dezynfekcją, 
- czyścić i dezynfekować zabawki oraz klocki, 
- w czasie pobytu dzieci na świeżym powietrzu wietrzyć oraz dezynfekować  salę, 
- po przyjściu dzieci ze świeżego powietrza bezwzględnie myć ręce mydłem i ciepłą wodą. 
12. Pracownik obsługi zamykający przedszkole jest zobowiązany do pozostawienia sali                            
w należytym porządku oraz zamknięcie okien. 
13. Za zapoznanie dzieci i ich Rodziców z Regulaminem korzystania z sali przedszkolnej  odpowiada 
nauczyciel prowadzący daną grupę. Regulamin wywieszony jest w każdej sali przedszkolnej i 
zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola. 
 

Regulamin został zatwierdzony podczas Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2020 r. 

 


