
 

 

Procedura wyprowadzania dzieci na plac zabaw  
Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Trampolina podczas 

pandemii wirusa SARS-CoV-2 

§1 
PRZEDMIOT, ZAKRES i CZAS STOSOWANIA PROCEDURY 

1. Przedmiotem procedury jest określenie zasad wyprowadzania dzieci przebywających w Placówce na 
Plac zabaw. 

2. Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników oraz wychowanków Placówki. 
3. Procedura ma zastosowanie od 11.05.2020 r. do odwołania. 

§2 
DEFINICJE I TERMINY 

1. Placówka - Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Trampolina, 
2. Plac zabaw – zewnętrzny plac zabaw dostosowany do przebywania dzieci, należący do Placówki. 

§3 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Za zapoznanie pracowników Placówki i rodziców (opiekunów prawnych) dzieci z zakresem niniejszej 
procedury, jej wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor Placówki. 

§4 
TRYB POSTĘPOWANIA 

1. Dzieci wychodzą na Plac zabaw w asyście minimum dwóch pracowników Placówki. 
2. Placówka nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych 

(zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, deszcz, burza). 
3. Dziecko winno być ubrane stosownie do pory roku i panującej temperatury. Za dostarczenie 

odpowiedniej odzieży odpowiada rodzic (opiekun prawny) dziecka.  
4. Przed każdym wyjściem na Plac zabaw pracownik Placówki opiekujący się daną grupą dzieci sprawdza 

teren i likwiduje ewentualne zagrożenia – w razie potrzeby powiadamia dyrektora Placówki o tym 
zagrożeniu – oraz dezynfekuje wszystkie urządzenia i zabawki znajdujące się na obszarze Placu zabaw 
uczęszczanym przez dzieci. 

5. Wszystkie osoby powyżej 4. roku życia w drodze na Plac zabaw, podczas pobytu na Placu zabaw i 
powrotu z Placu zabaw do Placówki są zobowiązane do noszenia maseczek lub innych przedmiotów 
osłaniających usta i nos. Za przestrzeganie tych zasad odpowiedzialni są pracownicy Placówki, 
opiekujący się daną grupą dzieci.  



6. Na Placu zabaw może przebywać w jednym momencie wyłącznie grupa dzieci, które przebywają ze 
sobą również w sali w Placówce. Niedopuszczalne jest łączenie grup lub dzieci z różnych grup do 
wspólnej zabawy na Placu zabaw. 

7. W czasie pobytu dzieci na Placu zabaw pracownik Placówki ma obowiązek czuwania nad 
bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy. 

8. Rodzic (opiekun prawny) dziecka może odebrać dziecko z Placu zabaw, zabronione jest jednak wejście 
rodzica (opiekuna prawnego) dziecka bezpośrednio na Plac zabaw. Rodzic winien ponadto w każdym 
czasie stosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego (zachowanie odpowiedniego 
dystansu, noszenie osłony na usta i nos). Pracownik Placówki dba również, aby dziecko będące pod 
jego opieką nie wchodziło w interakcje z przechodniami. 

9. Dopuszcza się wyjście z dziećmi na inny niż Plac zabaw publiczny teren rekreacyjny, przy zastosowaniu 
wszystkich środków i czynności wymienionych w tej procedurze. 

10. Pracownik Placówki po powrocie z grupą dzieci do sali zajęć informuje o tym fakcie pozostałych 
pracowników Placówki.  

 

 


