
 
PROCEDURA WYJŚCIA I POBYTU GRUPY NA PLACU ZABAW W 

WYZNACZONYCH STREFACH 
 

1. Szkoła nie organizuje wyjść poza jej teren. 

2.  Gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw, boiska szkolnego przy czym 

dzieci mogą korzystać jedynie z wydzielonej strefy.  

3.  Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw, boisko szkolne nauczyciel przypomina dzieciom 

zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu. 

4. W holu szkolnym przy szafkach  uczniowskich może przebywać jedna grupa, a dzieci 

przebierają się w odpowiedniej odległości od siebie. 

5. Dziecko przebierając się dokonuje czynności samoobsługowych, przy ewentualnej pomocy 

pracownika obsługi przygotowuje się do wyjścia na dwór: ubiera kurtkę, buty itp. i czeka w 

wyznaczonym miejscu.  

6. Przed wyjściem z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci, powrót do 

budynku szkoły odbywa się po sprawdzeniu liczby dzieci. 

7. Plac zabaw oraz boisko szkolne zamknięte są dla rodziców/opiekunów prawnych/osób 

upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

8. Każda grupa ma swoją ustaloną godzinę pobytu na placu zabaw. 

9. Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, zachowując reżim sanitarny. 

10. Na placu zabaw/boisku szkolnym  każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla 

niej strefie. 

11. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą. 

Obowiązuje harmonogram korzystania z placu zabaw, boiska dla każdej grupy. 

12. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw/boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z 

tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z 

użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami. 

13. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw/boisku szkolnym dopuszczone do użytku 

przez dyrektora są dezynfekowane po skończeniu użytkowania przez każdą z grup przez 

pracownika obsługi - pomoc nauczyciela. 

14. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, ingeruje, gdy zaistnieje konflikt między nimi, w 

sytuacjach niebezpiecznych, przy zbyt małej odległości między dziećmi. 

15. Powrót do budynku szkoły odbywa się  po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci. 

16. Po wejściu do budynku szkoły dzieci dezynfekują ręce. 


