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Zasady korzystania z przedszkolnego placu zabaw: 

 

1. Dzieci przebywające w przedszkolu mają możliwość korzystania z przedszkolnego 
placu zabaw. 

2. Uruchomione są trzy z pięciu placów (co drugi plac grupowy), tak aby zapewnić 
odpowiedni dystans. 

3. Place zabaw przeznaczone dla dzieci będą wyraźnie oznakowane. 

4. Sprzęt terenowy i zabawki, z których korzystają dzieci są regularnie dezynfekowane. 

5. W tym samym czasie, na jednym placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa. 
6. Dzieci z grup IX i X w drodze na plac zabaw i z powrotem do przedszkola są 

zobowiązane do zakrywania ust i nosa. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek 
zaopatrzenia dziecko np. w chustkę, komin, cienki szalik, który będzie pełnił funkcję 
maseczki. 

7. Dzieci w drodze na plac zabaw idą jedno za drugim w odstępie od 1,5 – 2 m. 
Nauczycielka prowadzi dzieci, pomoc nauczyciela lub woźna idzie za ostatnim 
dzieckiem. 

8. W okresie pandemii nie będą organizowane przez przedszkole żadne wycieczki, 
spacery, wyjścia poza teren przedszkola. 

9. Na przedszkolnym placu zabaw mogą przebywać wyłącznie dzieci korzystające  
z opieki przedszkolnej w swojej grupie ze swoimi nauczycielkami. 
Rodzice/Opiekunowie po odebraniu dziecka niezwłocznie opuszczają teren 
przedszkola.  

10. Na plac zabaw dzieci wychodzą  na zmianę wg poniższego harmonogramu: 

Pierwszy plac: grupy I, II, III, IV  

-dwie grupy wychodzą rano w odstępie pół godziny; 

-dwie grupy wychodzą popołudniu w odstępie pół godziny; 

czas wychodzenia będzie zmieniany w ciągu tygodnia 

chyba, że co pół godziny zaczynając od 9.30 i od 15.00 – wtedy są pół godziny rano 

i popołudniu 

Trzeci plac: grupy V, VI, VII, VIII 

dwie grupy wychodzą rano w odstępie pół godziny; 

-dwie grupy wychodzą popołudniu w odstępie pół godziny; 

czas wychodzenia będzie zmieniany w ciągu tygodnia 

chyba, że co pół godziny zaczynając od 9.30 i od 15.00 – wtedy są pół godziny rano 

i popołudniu            
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Piąty plac: grupy IX i X od 10.00 po pół godziny 


