
ORGANIZACJA OPIEKI PODCZAS POBYTU DZIECI W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM 

1. W dużym ogrodzie przedszkolnym zostają wyodrębnione i oznakowane strefy do zabawy dla każdej 
grupy. 

2. Przed wyjściem do ogrodu sprzęt będzie zdezynfekowany a dzieci będą mogły z niego korzystać 
dopiero po upływie odpowiedniego, bezpiecznego dla zdrowia czasu po dezynfekcji. 

3. Grupy dzieci mogą przemieszczać się również poza teren przedszkola (np. spacery). 

4. Nauczyciele zobowiązani są zadbać o to, aby podczas zabawy w wydzielonych strefach dzieci 
zachowywały dystans społeczny i nie zbliżały się do kolegów z innej strefy. 

5. Wyjścia dzieci do ogrodu będą realizowane w ten sposób, aby w pomieszczeniach szatni 
znajdowały się tylko dzieci z jednego oddziału. 

6. Kolejny oddział może iść do szatni dopiero, kiedy wyjdą z niej dzieci z innej grupy. 

7. Dzieci wychodzą do szatni „gęsiego” a nie w parach, taka sama zasada obowiązuje podczas 
powrotu z ogrodu. 

8. Starsze dzieci ubierają się i rozbierają się samodzielnie pod opieką nauczyciela. 

9. W grupach młodszych nauczyciel pomaga przy ubieraniu i rozbieraniu się w miarę potrzeb. 

10. Podczas czynności bezpośredniego kontaktu z dziećmi w szatni nauczyciel zobowiązany jest 
skutecznie zasłaniać usta i nos ( maseczki lub przyłbice) oraz używać rękawic jednorazowych lub 
dezynfekować ręce po każdym kontakcie z dzieckiem. 

11. Dzieci wraz z opiekunem wychodzą na ogród i wracają z ogrodu tym samym wyjściem głównym. 

12. Powrót z ogrodu musi się odbywać z zachowaniem zasady, że grupy nie wracają jednocześnie, ale 
z zachowaniem wystarczającej odległości czasowej, aby nie kumulować w tym samym czasie pobytu 
dwóch grup w szatni. 

13. Rodzice odbierający dzieci bezpośrednio z ogrodu nie mają wstępu na plac zabaw; oczekują na 
dziecko w wyznaczonej strefie odbioru, zachowując wymagany dystans pomiędzy innymi osobami. 

14. Strefy do zabaw grupowych będą tak zorganizowane, aby dziecko odchodzące do domu nie 
musiało przemieszczać się do rodzica przez obszar innej strefy. Za wyznaczenie stref odpowiedzialny 
jest woźny po konsultacji z nauczycielkami. 

15. Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym będzie dezynfekowany przed wyjściem dzieci na ogród z 
zachowaniem odpowiedniego odstępu czasowego po dezynfekcji (zalecanego przez producenta 
płynu). 

16. Za dezynfekcję sprzętu i urządzeń ogrodowych odpowiada woźny i inni wyznaczeni prze dyrektora 
pracownicy obsługi. 

17. Jeśli nie będzie możliwości dezynfekcji sprzętu, zostanie on w widoczny i skuteczny sposób 
wyłączony z użycia. 
 


