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PROCEDURA BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA 
ZE SZKOLNEGO PLACU ZABAW 

1. Każdego dnia, w ramach codziennej kontroli sprawdzającej stan techniczny urządzeo 

znajdujących się na placu zabaw, pracownik odpowiedzialny za jej przeprowadzenie 

(konserwator) dokonuje jednocześnie dezynfekcji urządzeo. Dezynfekcja przestrzeni 

placu zabaw powinna odbywad się w czasie, gdy na jego terenie nie ma innych osób. 

Wyniki kontroli oraz informację o przeprowadzonej dezynfekcji urządzeo pracownik 

odnotowuje w karcie kontroli. 

2. W razie nieobecności pracownika i niemożności przeprowadzenia codziennej 

dezynfekcji sprzętu na placu zabaw, zostaje on wyłączony z używania. O braku 

możliwości wychodzenia na plac zabaw w danym dniu dyrektor powiadamia wszystkich 

nauczycieli. 

3. Kierownik gospodarczy szkoły monitoruje codziennie prace porządkowe na placu 

zabaw ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia 

placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. 

4. Dzieci mogą korzystad z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela. 

5. Nauczyciel organizujący zajęcia na placu zabaw ma obowiązek czuwad nad 

bezpieczeostwem dzieci. W tym celu powinien: 

 przed wyjściem z dziedmi na plac zabaw sprawdzid w karcie kontroli, czy 

urządzenia znajdujące się na placu zabaw zostały w tym dniu 

zdezynfekowane; 

 upewnid się, czy na placu nie ma innych grup - dzieci z poszczególnych grup 

nie powinny się mieszad; 

 przypomnied dzieciom zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów 

znajdujących się na placu zabaw; 

 w czasie przemieszczania się grupy kontrolowad zachowanie dzieci; 

 zadbad o środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka poza budynkiem 

(np. chusteczki do umycia rąk lub żel) oraz czuwad nad przestrzeganiem 

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

z dzieckiem, które kaszle lub kicha, kichanie w chusteczkę lub zgięcie 

łokciowe, nie w kierunku innych); 

 organizowad dzieciom warunki do bezpiecznej zabawy np. zapobiegad 



skupianiu się dzieci przy jednym urządzeniu, kontrolowad aktywności dzieci. 

6. W celu ochrony zdrowia dzieci nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagowad na 

wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeostwa, 

np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie z przygodnymi osobami, dotykania 

znalezionych na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie zakażeniem 

koronawirusem (np. skrawki materiałów opatrunkowych, zużyte maseczki lub 

rękawiczki). 

7. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki powinny byd zamknięte. 

8. Na placu w trakcie zabawy nie należy podawad dzieciom żadnych pokarmów ani 

napojów (np. ciastek lub owoców). Każde spożywanie posiłku powinno poprzedzad 

dokładne umycie rąk. 

9. Dzieci przebywające na placu mogą skorzystad z toalety znajdującej się w budynku 

tylko pod opieką pomocy nauczyciela, lub pracownika obsługi, który dopilnuje, by dziecko 

po pobycie w toalecie umyło ręce. 

10. W przypadku, gdy jakieś dziecko przejawia niepokojące objawy choroby lub informuje 

o złym samopoczuciu, należy niezwłocznie przerwad pobyt na placu zabaw, wrócid do 

budynku i poinformowad o tym fakcie dyrektora szkoły. 

11. Dzieci wracają z nauczycielem do budynku jedno za drugim, bez ustawiania w pary i 

trzymania się za ręce. 

12. Po powrocie z placu zabaw dzieci prowadzone są do łazienki, żeby umyd ręce. 

Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali zabaw. 

13. Po opuszczeniu placu zabaw przez grupę wszystkie urządzenia są ponownie 

dezynfekowane przed kolejnym użyciem. 

14. Po opuszczeniu placu zabaw przez grupę, nauczyciel zgłasza ten fakt pracownikowi 

obsługi w celu zdezynfekowania wszystkich urządzeo przed kolejnym użyciem. 
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