
Załącznik nr 4  

do Regulamin działalności,  
organizacji pracy i opieki oraz zasad 
 bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 15 w Gdańsku 
 w związku z COVID-19 z dnia 26.08.2021 
 

Procedura korzystania z placu zabaw przy Przedszkolu nr 15 w Gdańsku 

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod nadzorem nauczyciela.  

2. W czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwać nad ich 

bezpieczeństwem oraz organizować im warunki do bezpiecznej zabawy. 

3. Wyjście grup na plac zabaw odbywa się w systemie zmianowym, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem tak by ograniczyć w pomieszczeniu kontaktu dzieci z różnych grup.  

4. Każda z grup zajmuje wydzieloną cześć placu zabaw. Dzieci z poszczególnych grup nie mogą 

się mieszać/ zbliżać. Nauczyciel nadzoruje , czuwa nad przestrzeganiem przez dzieci tego 

zakazu. 

5. Plac zabaw jest podzielony na strefy dla dzieci młodszych i starszych. Sprzęty znajdujące się na 

placu zabaw są systematycznie dezynfekowane po zamknięciu przedszkola. W przedszkolu jest 

prowadzony rejestr dezynfekcji.  

6. Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw nauczyciel powinien: 

• dopilnować by  w miarę możliwości przy przygotowaniu  dzieci do wyjścia i powrotu z 

podwórka ograniczyć kontakt dzieci z różnych grup. 

• przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i 

korzystania ze sprzętów znajdujących się na placu zabaw. 

• zadbać by dzieci były ubrane stosownie do pory roku i panującej temperatury ( ubrania są 

zobowiązani zabezpieczyć rodzice/opiekunowie) , 

• w czasie przemieszczania się grupy kontrolować zachowanie dzieci. 

7. Nauczycielowi nie wolno pozostawiać dzieci na placu zabaw bez opieki. 

8. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowania dzieci 

stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, np. zbliżanie się do ogrodzenia i rozmawianie z 

przygodnymi osobami, znalezienia na placu przedmiotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie 

zakażeniem chorobami wirusowymi (np. chusteczka jednorazowa, jedzenie...). 

9. Podczas zabaw na placu wszystkie furtki i bramy wjazdowe są zamknięte.   

10. Po powrocie z zajęć dzieci zdejmują wierzchnie okrycia i udają się do łazienki, żeby umyć ręce. 

Dopiero po wykonaniu czynności higienicznych przechodzą do sali zabaw.   


