
Procedura przebywania uczniów na świeżym powietrzu w związku z organizacją pracy 

w Szkole Podstawowej w Goświnowicach w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w 

Goświnowicach  w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 

Podstawa prawna: 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.(Dz. U. poz. 1386), 

- Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej , Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora  

  Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., 

  

 
§ 1 

 

Cel procedury 

Niniejsza procedura ma na celu zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów na 

świeżym powietrzu w szkole w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

  

§ 2 

Organizacja pobytu dzieci kl. I - VIII w szkole, na świeżym powietrzu 

 

1.   Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu w szkole tylko na boisku 

      szkolnym - orliku, oraz w czasie przerw międzylekcyjnych - decyzję podejmuje  

      nauczyciel 
2.   Wprowadza się zakaz przebywania rodziców i innych osób postronnych, w czasie  

      prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi kl. I-VIII na świeżym powietrzu. 

3.   Za zachowanie zasad bezpieczeństwa przez dziecko na terenie boiska szkolnego    
      odpowiada nauczyciel. 

4.   Nauczyciele zapoznają uczniów z zasadami bezpiecznego zachowania podczas wyjścia na  

      boisko szkolne - rozbieranie się, ubieranie przy wyjściu na świeże powietrze, z zasadami  

      zachowania dystansu społecznego (min.1,5 m od osoby). 
5.   Na boisku szkolnym, pod opieką jednego nauczyciela może przebywać tylko jedna klasa.  

6.   Nauczyciele i uczniowie podczas przebywania na świeżym powietrzu, w miarę   

      możliwości zachowują odpowiedni dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni   
      boiska i podwórka szkolnego, wynoszący min.1,5 m. 

7.   Podczas realizacji zajęć edukacyjnych, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  

      w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
8.  Wprowadza się zakaz organizowania większych skupisk uczniów w jednej części boiska   

      lub podwórka szkolnego, oraz nakaz ograniczenia aktywności sprzyjających bliskiemu  

      kontaktowi pomiędzy uczniami. 

9. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świeżym powietrzu prowadzi się ściśle z  
      zachowaniem zmianowości grup. 

10. Nauczyciele kl. I-VIII uzgadniają między sobą datę i godzinę korzystania przez daną klasę  

      z boisk szkolnych w ciągu tygodnia, by zapewnić taką organizację pracy i koordynację,    
      która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych klas uczniów (np. różne godziny zajęć   

      na świeżym powietrzu lub przerw między nimi). 

11. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą w czasie pobytu w szkole na świeżym powietrzu  
      jedzenia, picia, oraz innych przedmiotów, np. zabawek, sprzętu sportowego. 

12. Zabrania się picia wody bezpośrednio z kranu w łazienkach, na korytarzu szkolnym. 

13. Po powrocie z boiska  nauczyciel dopilnowuje, by każde dziecko starannie umyło ręce wodą z  

      mydłem. Pracownicy dokonują dezynfekcji rąk przy użyciu płynu do dezynfekcji.  

14. Sprzęt sportowy wykorzystywany na boisku podczas zajęć, musi być regularnie    



      czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, po każdej grupie uczniów, która z  

      niego korzystała lub jeżeli nie ma takiej możliwości, należy wyeliminować go z użytku.       
15. W sytuacji nagłej, podczas przebywania uczniów na świeżym powietrzu (np. wypadek),  

      obowiązuje procedura szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami ucznia, oraz  

      niezwłocznego powiadomienia o sytuacji dyrektora szkoły i odpowiednich służb, np.  
      pogotowia ratunkowego. 

 

§3 

Postanowienia końcowe 

1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor. 

2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy 

szkoły, rodzice/opiekunowie prawni dzieci, oraz uczniowie. 

3. Procedura wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 i będzie obowiązywać do odwołania stanów 

zagrożenia koronawirusem (SARS-CoV-2) przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Dyrektor                              

 Zespołu Szkolno –Przedszkolnego 

                                                                                                         w Goświnowicach 

                                                                                                             Gabriela Sowa 

 

 

 


