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Procedura  

korzystania z placu zabaw w reżimie sanitarnym 

 

Cel procedury: 
Procedura ma na celu zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w drodze 
dzieci na plac zabaw, w trakcie pobytu dzieci na placu zabaw oraz w drodze powrotnej do 
przedszkola 

 
1) Nauczyciele bezwzględnie przestrzegają ustalonych zasad korzystania                                       

z przedszkolnego placu zabaw -    załącznik nr 1 do niniejszej procedury.  

2) Dzieci do ogrodu wychodzą  ustawiając się w rzędzie - jedno za drugim (warto 
wykorzystać w tym celu wąż spacerowy lub skakanki), zachowując między sobą 
odstęp /bez podawania sobie ręki w parach/. Kolumnę prowadzi nauczyciel, na końcu 
idzie pomoc nauczyciela bądź woźna. 

3) Opiekunowie podczas pobytu na ogrodzie zachowują między sobą dystans społeczny 
wynoszący min. 1,5 – 2 m. 

4) Woźna lub pomoc nauczyciela przebywa z nauczycielem i grupą przez cały czas 
pobytu w ogrodzie.   

5) Podczas przebywania dzieci na placu zabaw furtka wejściowa pozostaje zamknięta. 

6) Każdorazowo, przed rozpoczęciem zabaw, nauczyciel sprawdza teren ogrodu, stan 
techniczny urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw oraz przypomina 
dzieciom zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z przyrządów i zabawek,               
w tym konieczności zachowania odległości między sobą podczas zabaw, unikaniu 
dotykania rękami oczu, nosa i ust. Zwraca również uwagę na zakaz używania 
sprzętów terenowych odgrodzonych taśmą.  

7) Jedna grupa dzieci przebywa na placu zabaw w ściśle wyznaczonym miejscu.  

8) Nauczyciel i inni pracownicy przedszkola sprawujący opiekę nad dziećmi w czasie 
całego pobytu na placu zabaw mają obowiązek: 

 czuwania nad bezpieczeństwem dzieci /cała uwaga powinna być skupiona na 
dzieciach/ 

 organizowania oraz kontrolowania zabaw dziecięcych zgodnie                                         
z przeznaczeniem sprzętu terenowego oraz zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego: dbania o to, aby dzieci bawiły się w odpowiedniej odległości od 
siebie, zwracania uwagi na to, aby dzieci nie wymieniały się zabawkami i nie 
dotykały rękoma okolic oczu i ust.  

10. Po każdorazowym użyciu zabawek i przyborów, np. wiaderka i łopatki, piłki, skakanki, 
obręcze wyznaczona osoba dokładnie czyści je lub zdezynfekuje.  

11. Po zdezynfekowaniu zabawki należy odczekać pewien czas, aby zapach substancji 
dezynfekującej ulotnił.  

12. Po wyjściu dzieci z ogrodu konserwator/lub wyznaczony pracownik przedszkola 
podejmuje  prace porządkowe poprzez m.in. oczyszczenie, z użyciem detergentu, 
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powierzchni dotykowych sprzętów ogrodowych np.: poręczy, uchwytów                             
i powierzchni płaskich, np. zjeżdżalni, a także zdezynfekowanie używanych przez 
dzieci przyborów sportowych. 

13. Duże zestawy zabawek lub inne sprzęty na przedszkolnym placu zabaw, których nie 
można skutecznie zdezynfekować, są oznaczane taśmą i odpowiednio wyłączane                       
z użytkowania. 

14. Po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po wejściu do przedszkola, pracownicy 
przedszkola bezwzględnie myją dokładnie ręce i odkażają je płynem do dezynfekcji 
rąk wg zamieszczonej instrukcji. Zwracają również uwagę, aby dzieci umyły ręce 
zgodnie z instrukcją umieszczoną w przedszkolu w widocznym miejscu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


