
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GRYFINIE 

	

1. Sala jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z Integracji Sensorycznej.  

2. Warunkiem bezpiecznego użytkowania sprzętu znajdującego się w sali jest przestrzeganie 

ogólnych zasad bhp. 

3. Przebywanie w sali dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

4. Odpowiedzialnymi za stan sali, sprzętów i urządzeń są nauczyciele prowadzący w sali 

zajęcia z dziećmi. 

5. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

6. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń do ćwiczeń powinno odbywać się 

w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie 

uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać w sekretariacie szkoły. 

7. Utrzymanie czystości sali, urządzeń i sprzętu stanowi podstawowy warunek z ich 

korzystania. 

8. Ćwiczenia z użyciem specjalistycznego sprzętu mogą być prowadzone wyłącznie pod 

nadzorem terapeuty Integracji Sensorycznej. 

9. Dzieci korzystające z zajęć Integracji Sensorycznej powinny ćwiczyć w odpowiednim do 

ćwiczeń ubiorze, butach sportowych lub na boso. 

10. Dzieci korzystające ze sprzętu w sali Integracji Sensorycznej muszą bezwzględnie 
stosować się do komunikatów osoby prowadzącej zajęcia. Ze względów bezpieczeństwa, 
dzieci nie stosujące się do poleceń nauczyciela będą miały organizowane ćwiczenia ruchowe 
bez wykorzystywania sprzętu SI. 

11. W czasie trwania zajęć z Integracji Sensorycznej rodzice/ opiekunowie przebywają poza 
salą zajęć (przebywają na piętrze), w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na 
zajęciach terapeutycznych. 

12. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie. 



13. Jeśli dziecko nie może być na zajęciach należy o tym fakcie w danym dniu rano 
powiadomić sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3 lub wysłać informację do nauczyciela-
terapeuty si w dzienniku elektronicznym. 

14. W przypadku nieusprawiedliwionej absencji dziecka (dwukrotnie) uczeń zostaje 
wykreślony z zajęć, a na jego miejsce zostaje przyjęta nowa osoba.  

15. Uczeń może opuścić salę zajęciową tylko za wiedzą i zgodą prowadzącego zajęcia. 

16. W stosunku do osób nieprzestrzegających założeń regulaminu mogą zostać wyciągnięte  
konsekwencje -mogą stracić prawo do korzystania z zajęć. 


