
ZASADY ORGANIZACJI I KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W OKRESIE COVID - 19 

PRZEZ DZIECI PRZEDSZKOLNE I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO  

W BIELANACH WR. 

 

Podstawa prawna:  

 

1. Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym 

powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce 

2. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. 

3. Statut Przedszkola Samorządowego w Bielanach Wr.  

 

1. W godz. 8.00 – 16.00 plac zabaw będzie wykorzystywany tylko na potrzeby dzieci 

przedszkolnych i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. 

2. Dezynfekcja wyposażenie i placu zabaw odbywać się będzie 2-krotnie tj. przed rozpoczęciem                   

i po zakończeniu użytkowania przez dzieci (w godz. 8.00 i 16.00). 

3. Użytkownikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, dotyczy to również nauczycieli oraz innych pracowników 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. 

4. Nauczyciel przed wejściem z dziećmi na plac zabaw zobowiązany jest do sprawdzenia stanu 

technicznego urządzeń znajdujących się na placu zabaw. 

5. Po zakończeniu pobytu na placu zabaw nauczyciel zobowiązany jest do pozostawienia wraz  

z uczestnikami porządku.  

6. Nauczyciele i inni użytkownicy placu zabaw powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą wynoszący co najmniej 2m. 

7. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2m 

z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej 

kontynuację w późniejszym czasie. Zorganizowane grupy szkolne wychodzą na plac zabaw  

z nauczycielami wg ustalonych zasad. 

8. Na placu zabaw nie mogą przebywać więcej niż dwie grupy przedszkolne lub świetlicowe. 

Nauczyciel-opiekun dba, aby dzieci przebywały na jednej części placu zabaw tylko ze swoją 

grupą.  

9. Zaleca się, aby nauczyciele i pracownicy administracji wyposażeni byli w środki pozwalające na 

utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem 

podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi 

uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie  

w kierunku innych). 

10. W przypadku, gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy 

niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw i wrócić z całą grupą do placówki. 

11. Wychowawcy bezwzględnie wymagają od dzieci zachowania higieny rąk przed wyjściem na 

plac zabaw i po powrocie z niego, pamiętając o zachowaniu własnej higieny rąk.  

12. Korzystanie przez dzieci z urządzeń znajdujących się na placu zabaw odbywa się wyłącznie 

pod nadzorem nauczyciela z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nauczyciel odpowiada za 

bezpieczeństwo dzieci.  

13. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków w trakcie korzystania z placu zabaw. 

14. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem 

danego produktu biobójczego.  

15. Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu  

m.in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie 

od wielkości obiektu i liczby przebywających osób. 

16. Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace dezynfekcyjne. Dezynfekcja 

przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych 

osób. 



17. Zasady organizacji i funkcjonowania placu zabaw w dobie COVID-19 przez dzieci przedszkolne 

i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. wywiesza się na wejściach na plac 

zabaw, zamieszcza się  w dzienniku Librus oraz na stronie internetowej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego przedszkola.  

18. Integralną częścią Zasad organizacji i funkcjonowania placu zabaw w dobie COVID-19 przez 

dzieci przedszkolne i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. jest załącznik 

nr 1 opracowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

19. Zasady organizacji i funkcjonowania placu zabaw w dobie COVID-19 przez dzieci przedszkolne  

i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bielanach Wr. wchodzą w życie z dn.14.09.2020r. 

20. Właścicielem placu zabaw jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Natomiast w godzinach 

od 8.00 do 16.00 plac zabaw zostaje użyczony Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Bielanach 

Wr., który pełni nadzór nad stanem sanitarnym w wymienionych godzinach.  

 

 

 

 


