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1. Cele procedury. 
 
• zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom, uczniom i pracownikom, 
• zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby 

COVID-19  
 

2. Definicja przedmiotu procedury. 
 

Przedmiotem procedury jest ustalenie zasad korzystania z placów zabaw i boiska w czasie 
epidemii COVID – 19 
 
3. Kogo dotyczy procedura ? 

 
Do przestrzegania procedury zobowiązani są pracownicy Zespole Edukacyjnym nr 6, 
wicedyrektor przedszkola, wicedyrektor szkoły podstawowej oraz dyrektor. 

 
4. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest 

przedmiotem procedury. 
 
• Dyrektor  – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w Zespole 

Edukacyjnym nr 6; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci  
i pracowników, odpowiada za organizację pracy; wdraża zalecenia i dyspozycje 
Ministerstwa Zdrowia, GIS, MEiN i organu prowadzącego; opracowuje regulaminy  
i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa. 

• Nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi  – są zobowiązani do rzetelnego 
realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; są zobowiązani do 
przestrzegania przepisów niniejszej procedury.  

 
5. Opis pracy. 

 
5.1.Dezynfekcja placu zabaw i boiska jest prowadzona systematycznie, przy użyciu środka 

dezynfekującego zgodnie z instrukcją użytkowania: 
a) codziennie w godzinach porannych od poniedziałku do piątku  - najpóźniej do 

godz. 7.30, po godzinie 15.00 oraz po każdej wymianie grupy/klasy 
b) za przeprowadzenie dezynfekcji odpowiadają pracownicy obsługi – woźni. 
c) Za przeprowadzenie dezynfekcji boiska szkolnego odpowiada pracownik 

Zespołu. 
5.2.Osoba przeprowadzająca dezynfekcję jest zaopatrzona w środki ochrony  indywidualnej 

(gogle, rękawice). 
5.3.W czasie dezynfekcji dzieci/uczniowie nie mogą przebywać na placu zabaw/boiska. 
5.4.Przy szykowaniu się do wyjścia na plac zabaw, boisko lub spacer wokół budynku (na 

terenie Zespołu Edukacyjnego nr 6) w szatni może przebywać tylko jedna grupa.  
5.5.Dzieci przedszkolne pod opieką nauczyciela wychodzą i wchodzą do budynku wejściem 

głównym A (od strony szatni)  
5.6.Uczniowie szkoły podstawowej klas I-III od strony szatni szkolnej.  
5.7.Uczniowie pozostający pod opieką świetlicy wychodzą i wchodzą wejściem głównym A 

do szkoły.  
5.8.Dzieci na placu zabaw lub na boisku mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela, do 

godz. 16.00, a po godzinnie 16.00 pod opieką osoby dorosłej.  
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6. Wykaz dokumentów wykorzystywanych w trakcie pracy i potwierdzających  jej 

wykonanie. 
 

• Rejestr dezynfekowania sprzętu na placu zabaw. 
• Harmonogram korzystania z placów zabaw i boiska. 

 
Procedura wchodzi w życie 01.09.2021 r. traci moc procedura z dnia 01.09.2020r. 
 
 


