REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI PRZEDSZKOLNEJ
W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „ZAKĄTEK MALUCHA”
w JODŁOWEJ

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.);
Statut Przedszkola Niepublicznego „Zakątek Malucha” w Jodłowej;
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. Dzieci przebywają w szatni tylko pod opieką osób dorosłych.
2. Szatnia służy wyłącznie do przebierania się i zmiany obuwia.
3. Każdy przedszkolak ma przydzielone i podpisane miejsce, w której powinny znajdować
się tylko niezbędne i potrzebne rzeczy.
4. Przebierający się powinien zawsze zostawić po sobie ład i porządek.
5. Szatnia nie jest miejscem do zabaw oraz dłuższego przebywania w celach
rekreacyjnych.
6. W szatni zabrania się przechowywania sprzętów typu: rowery, hulajnogi, wózki, sanki,
krzesełka samochodowe itp.
7. Zabrania się: biegania, dotykania nie swoich rzeczy, zostawiania cennych lub
niebezpiecznych przedmiotów.
8. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiedzialni są: rodzice w momencie
przyprowadzania lub odbierania dzieci do przedszkola. W momencie odbioru dzieci w
godzinach popołudniowych z przedszkola

za bezpieczeństwo odpowiadają

nauczyciele.
9. Za porządek w szatni odpowiedzialni są pracownicy obsługi.
10. W ubieraniu i rozbieraniu się dzieci w momencie wyjścia na spacer pomagają wszyscy
pracownicy tj. nauczycielki i personel obsługowy z danej grupy.

11. Dzieci ubierając się zajmują miejsce przy swoich indywidualnych szafkach
oznaczonych imionami.
12. Dzieci nie wchodzą do sal przedszkolnych w niezmienionym obuwiu.
13. Rodzice przyprowadzający rano dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich
dzieci do momentu przekazania nauczycielowi dziecka w Sali .
14. Zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi zabrania się wprowadzania
zwierząt na teren przedszkola.
15. Każdy pracownik przedszkola powinien zwrócić uwagę osobom, które nie przestrzegają
zasad zawartych w tym regulaminie.
16. Personel przedszkola nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni.
17. Za zapoznanie dzieci i ich rodziców z Regulaminem przebywania w szatni odpowiada
nauczyciel prowadzący daną grupę. Regulamin wywieszony jest w pomieszczeniu
szatni i jest zamieszczony na stronie internetowej przedszkola.
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