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Załącznik nr 11 

do zarządzenia dyrektora nr 21/2020 

                                                                                               z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placu zabaw  Radosna Szkoła 

zlokalizowanego na otwartym powietrzu w Szkole Podstawowej z Oddziałami  

Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku 

W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego placu zabaw 

i boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad. 

Zasady organizacji i funkcjonowania placu zabaw w okresie epidemii COVID-19. 

1. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/ opiekunów prawnych/ osób 

upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych. 

2.  Na placu zabaw nie może przebywać więcej niż jedna grupa uczniów danej klasy I – III  lub  

do 25 uczestników świetlicy. 

3. Grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier 

sportowych, dopiero po dezynfekcji sprzętów. 

4.  Między uczestnikami placu zabaw obowiązuje reżim sanitarny dla poszczególnych uczniów 

i musi być zachowana odległość między dziećmi minimum 1,5 metra. 

5.  Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody 

dzieci, zachowując reżim sanitarny. 

6. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów). 

7. Na placu zabaw i boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych. 

8.  Podczas pobytu na placu zabaw i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych 

sprzętów, które mogą być poddane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone 

z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami. 

9. Dezynfekcję placu zabaw przeprowadzają pracownicy obsługi szkoły. 

10. Zaleca się, aby opiekunowie 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). 

11. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dopuszczone do użytku przez dyrektora na 

zakończenie każdego dnia są dezynfekowane. 

12. Dzieci z placu zabaw do budynku szkolnego wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych 

do danej grupy dopiero po uprzednim przeliczeniu dzieci w grupie wychowawczej. 

13.  Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich 

środkiem- mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekującym. 

14. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy. 
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15. Z placu zabaw lub boiska szkolnego może  korzystać grupa oddziału klasowego, która ma 

na danej godzinie lekcyjnej zajęcia z edukacji zdrowotnej. 

16. Harmonogram godzin użytkowania  danych grup zostanie wywieszony w widocznym 

miejscu,  na tablicach ogłoszeń na holach segmentu E i segmentu C. 
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