
Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 69.03.2018 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie  

z dnia 26 marca 2018 r. 

 

 

Regulamin sali zajęć w Przedszkolu i Oddziałach Przedszkolnych  

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Halinowie 

 

 

1. Osoby przebywające w sali zajęć  zobowiązane są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz stosowania się do wszystkich poleceń nauczyciela prowadzącego 

zajęcia, a w szczególności poleceń dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

2. Dzieci mogą przebywać w sali zajęć tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela w 

godzinach pracy grupy. 

3. Poza godzinami pracy grupy dzieci przebywają w sali zajęć grupy dyżurującej. 

4. Przed wejściem do sali zajęć należy koniecznie skorzystać z szatni. 

5. Rodzice mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sali zajęć (poza wyznaczonymi 

uroczystościami). 

6. W sali zajęć obowiązuje zakaz biegania, gry w piłkę oraz inne gry „podwórkowe”,  a 

także wspinania się na stoliki, krzesła, parapety, meble, żucia gumy żucia. 

7. Każdy nauczyciel ma obowiązek stałej kontroli znajdującego się w sali sprzętu i 

zgłoszenia ewentualnych usterek. 

8. Wszystkie osoby korzystające z sali zajęć dbają o znajdujące się w niej wyposażenie, 

pomoce dydaktyczne oraz zabawki. 

9. Obowiązkiem osób korzystających z sali zajęć jest uporządkowanie miejsca zabawy i 

pracy po zakończonych zajęciach. 

10.  Zabawki przyniesione z domu wnosimy do sali zajęć tylko w dni wyznaczone przez 

nauczyciela prowadzącego zajęcia i za jego zgodą. 

11.  Zabrania się wnoszenia do sali pieniędzy (zwłaszcza monet) oraz drobnych zabawek 

(klocki lego, itp.) 

12.  Dzieci spożywają posiłki w czasie wyznaczonym w ramowym rozkładzie dnia i w 

miejscu do tego przeznaczonym, tj. przy stolikach w sali zajęć lub w stołówce. 

13.  Zabrania się wchodzenia do sali z piciem, jedzeniem (słodyczami lub gumą do żucia) 

przyniesionym z domu. 

14.  Odbiór dziecka z sali rodzic zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi. 

15. W razie alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) osoby przebywające 

w sali udają się w sposób zorganizowany do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego 

na miejsce zbiórki.  

16.  W przypadku alarmu o zagrożeniu terrorystycznym (pięć krótkich dzwonków) 

osoby przebywające w sali bezwzględnie wykonują polecenia nauczyciela 

prowadzącego zajęcia.  

 

 


