
 

Załącznik 5 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 37/2020 

z dnia 25 sierpnia 2020 r.  

 

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne  

 

1. Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjs ć  poza ogrodzony teren szkoły  

z wyjątkiem wyjs ć  związanyćh z realizaćją podstawy programowej (np. basen). 

2. Ućzniowie ućzestnićząćy w zajęćiaćh prowadzonyćh przez naućzyćieli, korzystają z plaću 

zabaw i boisk szkolnyćh, przy zaćhowaniu zmianowos ći grup i dystansu społećznego. 

3. Kaz dorazowo przed wyjs ćiem na plać zabaw lub boisko sportowe, naućzyćiel 

przypomina ućzniom zasady dotyćząće bezpiećznego przebywania na s wiez ym 

powietrzu oraz zwraća uwagę na obowiązująće w szkole Regulaminy korzystania  

z boiska i plaću zabaw. 

4. Naućzyćiel na plaću zabaw i boisku sportowym ogranićza aktywnos ći ućznio w  

sprzyjająće bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy rućhowe proponowane 

przez naućzyćiela muszą uwzględniać  dystans społećzny 1,5  metra. 

5. W szatni szkolnej jednoćzes nie moz e przebywać  jeden oddział ućznio w, a ućzniowie 

przebierają się w odpowiedniej w odległos ći od siebie z zaćhowaniem dystansu 

społećznego 1,5 metra. 

6. Ućzniowie w szatni niezwłoćznie przygotowują się do wyjs ćia na dwo r, nakładająć 

ubranie wierzćhnie (kurtkę, buty, itp.) i ćzekają w wyznaćzonym przez naućzyćiela  

miejsću. 

7. Przed wyjs ćiem ućznio w z budynku szkoły naućzyćiel ma obowiązek przelićzenia ićh. 

Powro t do budynku szkoły z plaću zabaw lub boiska sportowego odbywa się po 

sprawdzeniu przez naućzyćiela lićzby ućznio w, ustawieniu ućznio w z zaćhowaniem 

dystansu społećznego. Po powroćie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady 

zaćhowania opisane w pkt. 5 i 6. 

8. Sprzęty i pomoće sportowe oraz wyposaz enie boiska i plaću zabaw są dezynfekowane 

poprzez oprysk s rodkiem dezynfekująćym,  w okres lonej godzinie kaz dego dnia. 

Czyszćzenia i dezynfekćji dokonuje praćownik obsługi. Następna grupa ućznio w moz e 

przebywać  na plaću zabaw i boisku po zakon ćzonyćh ćzynnos ćiaćh dezynfekćyjnyćh  

i ćzasie karenćji działania s rodka dezynfekująćego. 

 

 


