
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 

w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie 

1. Stołówka szkolna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do spożywania 

posiłków. 

2. Za stan stołówki odpowiadają dyrektor szkoły, kierownik świetlicy, kierownik 

kuczni. 

3. Stołówka szkolna jest czynna w trakcie przerwy obiadowej po piątej i szóstej 

lekcji. 

4. Do pomieszczenia wchodzą tylko osoby korzystający z posiłków. 

5. Za bezpieczeństwo osób przebywających w stołówce odpowiada dyżurujący 

nauczyciel. 

6. Każdy uczeń korzystający ze stołówki jest odpowiedzialny za ład i porządek. 

7. Każdego ucznia korzystającego ze stołówki obowiązuje kulturalne zachowanie, 

czyli spokojne oczekiwanie w kolejce na wydanie posiłku, niezaczepianie 

młodszych uczniów, posłuszeństwo w stosunku do osób dyżurujących                     

i personelu kuchni. 

8. Uczniowie mają obowiązek zabezpieczenia osobistych rzeczy (plecaki, kurtki). 

Szkoła nie odpowiada za przedmioty pozostawione przed stołówką. 

9. Dyżur w stołówce pełnią nauczyciele świetlicy szkolnej. 

10. Posiłki wydawane są tylko w obecności nauczyciela pełniącego dyżur. 

11. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać 

nauczycielowi pełniącemu dyżur. 

12. Uczniowie obowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa. 

13. Po odebraniu posiłku każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek 

do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury. 

14. Po spożytym posiłku uczeń ma obowiązek odnieść brudne naczynia do 

wyznaczonego miejsca (stolik). 

15. Zabrania się przebywania na terenie stołówki osobom niekorzystającym                 

z posiłków. 

 

 

 

 

……………………………............. 

pieczęć i podpis dyrektora    

Witkowo, 1.09.2010r. 



REGULAMIN BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO  

w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie 
 

1. Sala gimnastyczna jest przeznaczona wyłącznie na realizację zadań dydaktycznych w zakresie 

wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum im. Adama Borysa                  

w Witkowie. 

2. Sprzęt i urządzenia sportowe należą do szkoły. 

3. Za stan sprzętu odpowiada nauczyciel. 

4. Nauczyciel przystępując do zajęć  sprawdza: 

a) czy sala i sprzęt sportowy nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów, 

b) czy bramki, drabinki, tablice z koszami są dostatecznie przymocowane do podłoża. 

5. Nauczyciel przerywa zajęcia, gdy stan sali nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa                   

i zgłasza dyrektorowi nieprawidłowości w celu ich usunięcia. 

6. Wadliwy sprzęt jest usuwany z sali lub zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego 

użycie. 

7. Sprzęt do ćwiczeń jest rozstawiany w obecności nauczyciela. Uczniowie zgłaszają 

nauczycielowi każde jego uszkodzenie i przerywają ćwiczenia z użyciem wadliwego sprzętu. 

8. Uczniowie są każdorazowo szkoleni przez nauczyciela, kiedy używany jest do ćwiczeń nowy 

sprzęt. 

9. Uczniowie przebywają w sali wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

10. Wszystkich obowiązuje odpowiedni strój i obuwie. 

11. W czasie ćwiczeń nauczyciel dba o bezpieczeństwo ćwiczących: odpowiednio ich ubezpiecza, 

zgodnie z wymaganiami programowymi, metodycznymi, oraz doświadczeniem i wiedzą 

pedagogiczną i fachową, dostosowuje ćwiczenia do możliwości ćwiczących. 

12. Nauczyciel wyłącza zawsze z zajęć lub ich części uczniów, których kondycja fizyczna                  

i psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania ich pełnego bezpieczeństwa. Uczniów, 

których stan zdrowia budzi zastrzeżenia, kieruje do wychowawcy, który zawiadamia rodziców 

w celu podjęcia leczenia. 

13. Po zakończeniu zajęć uczniowie pod nadzorem i przy pomocy nauczyciela porządkują sprzęt. 

14. Nauczyciel sprawdza porządek, gasi światła. Sprawdza stan szatni i umywalni, kontrolując, 

czy zakręcono krany i pozostawiono porządek. 

15. Sprzęt i urządzenia są utrzymywane w stanie zgodnym z wymaganiami higienicznymi                

w sposób określony wymaganiami odrębnego regulaminu. 

16. Regulamin wchodzi w życie z datą zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

……………………………... 

pieczęć i podpis dyrektora    

 

 

Witkowo, 1.09.2010r. 



REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI 

GIMNASTYCZNEJ 

podczas zajęć uczniów Gimnazjum im. Adama Borysa              

w Witkowie 
 

1. Z sali gimnastycznej korzystają uczniowie Gimnazjum im. A. Borysa             

w Witkowie na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach o charakterze 

sportowo – rekreacyjnym, zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„ISKRA” 

2. Wszystkie zajęcia na sali odbywają się w sposób zorganizowany i są 

zaplanowane w szkolnym planie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach na sali gimnastycznej jest posiadanie 

stroju i obuwia sportowego: koszulki gimnastycznej, krótkich spodenek, 

dresu sportowego, obuwia sportowego na jasnej podeszwie. 

4. Zabrania się wstępu na salę uczniom, którzy nie posiadają obuwia 

sportowego na zmianę.  

5. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie,  

którzy nie ćwiczą zajmują miejsca wyznaczone przez nauczyciela, w 

zasięgu jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają do 

jego dyspozycji. 

6. Ćwiczący przebierają się w szatni i tam pozostawiają ubrania i obuwie.        

W trakcie trwania zajęć szatnia pozostaje zamknięta, a osoby, które nie 

uczestniczą w ćwiczeniach nie mogą w niej przebywać. 

7. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego nie ponoszą 

odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni 

(pieniądze, biżuterię, telefony komórkowe, itp.). 

8. Przebywanie w sali i korzystanie z urządzeń sportowych dozwolone jest 

tylko w obecności i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

9. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący 

zajęcia nauczyciel. 

10. W czasie zajęć uczniowie są zobowiązani do stosowania się do poleceń 

nauczyciela oraz przestrzegania niniejszego regulaminu. 

11. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zdjąć kolczyki, łańcuszki, 

pierścionki, zegarki i inne przedmioty mogące stanowić przyczynę 

skaleczenia. 

12. Uczniowie nie mogą opuszczać sali bez wiedzy nauczyciela. 

13. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się 

samopoczucia należy natychmiast powiadomić nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

14. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. 



15. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać 

prowadzącemu zajęcia. 

16. Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej przez ucznia 

ponoszą finansową odpowiedzialność jego rodzice/prawni opiekunowie. 

17. Za stan pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej, sprzętu 

gimnastycznego  i urządzeń znajdujących się na sali gimnastycznej są 

odpowiedzialni nauczyciele wychowania fizycznego. 

18. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu niebezpiecznych przedmiotów, 

opakowań szklanych, napojów. Na płytę boiska nie wolno wnosić jedzenia     

i picia. 

19. W przypadku zaplanowania w sali gimnastycznej uroczystości szkolnej, 

egzaminów gimnazjalnych, zabawy, dyskoteki, wychowawcy bądź 

opiekunowie klas biorących w niej udział zobowiązani są do wyniesienia       

z sali wszystkich ruchomych sprzętów sportowych (kozioł, skocznia, 

skrzynia, materace itp.). 

20. Za porządek na sali gimnastycznej odpowiadają uczniowie korzystający         

z sali. 

21. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń będzie ukarany zgodnie     

z systemem nagród i kar przewidzianych w statucie szkoły. 

22. Regulamin wchodzi w życie z datą zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 
…………………………….. 

pieczęć i podpis dyrektora    

 

 

Witkowo, 1.09.2010r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN HALI SPORTOWEJ  
przy Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie  

 
1. Hala sportowa jest administrowana przez Gimnazjum im. Adama Borysa     

w Witkowie ul. Poznańska 47, Tel. 061 – 4778 – 250 

2. Hala sportowa otwarta jest: 

 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 22.00, 

 w sobotę i w niedzielę w zależności od potrzeb.  

3. W godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa udostępniona jest nieodpłatne 

przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania 

fizycznego dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie. 

4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym                   

i grupom zorganizowanym. 

5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą administratora w oparciu o aktualny 

harmonogram. 

6. Osoby korzystające z hali sportowej zobowiązane są do zapoznania się                  

z niniejszym regulaminem i przestrzegania zawartych w nim zapisów. 

7. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym 

cennikiem uchwalonym przez Radę Miejską w Witkowie. 

8. Z hali sportowej korzystać mogą: 

 grupy zorganizowane nieprzekraczające 24 osób, 

 dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna, 

 kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 

 zakłady pracy, instytucje, organizacje, 

 osoby fizyczne, 

 dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką 

osób pełnoletnich, 

 kibice oraz osoby uczestniczące wyłącznie podczas imprez sportowych, 

których formuła organizacyjna dopuszcza udział publiczności. 

9. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby: 

 których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem 

środków odurzających, 

 z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

10. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest: 

 pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni, 

 założenia właściwego obuwia sportowego tzw. „halówek” (czystego, nie 

pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys, itp.), 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów 

sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali, 



 utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni                      

i pomieszczeniach sanitarnych, 

 podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub 

pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 

11. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno: 

 palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków 

odurzających, 

 wynosić i używać sprzętu nie przeznaczonego do uprawiania sportu, 

 wieszać się na obręczach i konstrukcji przeznaczonej do gry w piłkę 

koszykową, 

 wnosić i używać szklanych opakowań oraz innych przedmiotów 

wykonanych ze szkła. 

12. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać 

przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie 

bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej. 

13. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej mogą odbywać się 

jedynie   w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę 

sportową powinno odbywać się za jego zgodą. 

14. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego oraz uczniowie 

niećwiczący przebywają w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela, w zasięgu 

jego pola widzenia i przez cały czas trwania lekcji pozostają do jego 

dyspozycji. 

15. Podczas przerw między zajęciami, a także w czasie wykonywania prac 

porządkowych hala sportowa musi zostać bezwzględnie opuszczona przez 

uczniów lub innych uczestników zajęć. 

16. Dostęp do sprzętu oraz wszystkich urządzeń sportowych możliwy jest jedynie 

za zgodą i pod opieką prowadzącego zajęcia lub osób, którym powierzono 

mienie pozostające na wyposażeniu hali sportowej. 

17. Zabrania się uczniom i zawodnikom regulowania zaworów ogrzewania, 

używania urządzeń elektrycznych oraz samodzielnego przełączania urządzeń 

we wszelkiego rodzaju szafkach sterowniczych. Czynności te mogą 

wykonywać jedynie osoby przeszkolone: nauczyciele, trenerzy, pracownicy 

obsługi szkoły. 

18. O wszelkiego rodzaju awariach i usterkach należy powiadomić osobę 

upoważnioną: nauczyciel, trenera, pracownika obsługi szkoły. 

19. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach oraz 

pomieszczeniach sanitarnych hali sportowej po każdych zajęciach. 

20. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia będące na wyposażeniu hali sportowej 

ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody (lub taką 

odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie). 



21. Dyrektor Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie oraz osoby upoważnione 

mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – 

zakazać korzystania z hali sportowej. 

22. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach administrator hali 

sportowej    i prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności. 

23. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach, itp. Oraz 

stwarzania zagrożeń narażając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo. 

24. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne 

przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 

25. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. Należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, 

trenerowi lub osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć. 

26. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu 

będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego 

skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie. 

27. W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub 

życiu osób przebywających w hali sportowej, należy bezwzględnie stosować się 

do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób 

odpowiedzialnych za akcję i postępować zgodnie z zasadami ewakuacji 

obiektu. 

28. Osoby niebiorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych 

(kibice, widzowie) mogą przebywać jedynie na widowni hali sportowej lub               

w wydzielonej części płyty boiska. 

29. Administrator i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali 

sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom. 

30. Administrator hali sportowej zastrzega sobie prawo zmiany stawek 

wynajmowania hali sportowej w związku ze zmianą cennika uchwalonego 

przez Radę Miejską oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu 

wynajmu. 

31. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do dyrektora 

Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. 

 

Regulamin zatwierdzony Zarządzeniem nr 8/2010 Dyrektora Gimnazjum                 

im. Adama Borysa w Witkowie z dnia 15 marca 2010r. 

 

 

 



REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA ZBIORÓW GIMNAZJUM 

im. Adama Borysa w Witkowie 

 
§ 1 

 

Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów stanowiących własność Biblioteki. 

 

§ 2 

 

Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się w wypożyczalni. Prawo korzystania mają 

wszyscy zainteresowani uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

 

§ 3 

 

Następujące zbiory Biblioteka udostępnia czytelnikowi wyłącznie na miejscu  (w czytelni – 

Internetowym Centrum Multimedialnym). 

 encyklopedie, 

 słowniki, 

 wydawnictwa albumowe, rzadkie, cenne, 

 czasopisma. 

Korzystanie z czytelni = ICM 

Ze zbiorów czytelniczych można korzystać tylko na miejscu. Korzystanie z Internetu na 

terenie Biblioteki dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych. Wykorzystywanie 

Internetu w Bibliotece w innym celu jest niedozwolone i może spowodować pozbawienie 

czytelnika praw do korzystania z Biblioteki na okres jednego semestru. 

Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do: 

 pozostawienia na zewnątrz czytelni okryć wierzchnich, parasolek, teczek, dużych toreb, itp. 

 składanie zamówienia na materiały biblioteczne dyżurującemu bibliotekarzowi  i zwracanie 

wykorzystanych książek, 

 wypełnienia karty odwiedzin, 

 zachowania ciszy, 

 przestrzegania zakazu spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych. 

Korzystanie z wypożyczalni 

1. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literatura 

piękna) oraz na miejscu – w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru 

podręcznego, czasopisma). 

2. Zespoły klasowe, zespoły kół zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać 

wypożyczeń zbiorowych (wypożyczając komplety książek) za pośrednictwem wychowawców 



lub opiekunów kół i organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość 

wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów. 

3. Biblioteka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30. 

4. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres jednego 

miesiąca z możliwością przedłużenia wypożyczenia na kolejny miesiąc. Lektury szkolne                            

i szczególnie poczytne nowości wypożycza się na okres dwóch tygodni. 

5. Tryb korzystania z kompletów (wypożyczeń zbiorowych) określają nauczyciele, którzy 

przyjęli za nie odpowiedzialność. 

6. Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą wypożyczać do 5 książek łącznie na okres sześciu 

tygodni. 

7. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 

8. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zagubienia 

lub zniszczenia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę (książki), wskazaną przez 

nauczyciela bibliotekarza, który odpowiada za księgozbiór. Wartość zwróconej książki musi 

być równa wartości pozycji zniszczonej lub zagubionej. 

9. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa 

tygodnie przed końcem roku szkolnego. 

10. Pracownicy gimnazjum rozwiązujący umowę o pracę oraz uczniowie kończący naukę          

w gimnazjum zobowiązani są do przedłożenia w wypożyczalni karty obiegowej w celu 

potwierdzenia uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki. 

11. Niestosowanie się do przepisów Regulaminu upoważnia Dyrektora Gimnazjum do 

ograniczenia lub pozbawienia czytelnika praw do korzystania ze zbiorów Biblioteki. 

12. Decyzje w sprawach z zakresu udostępnienia zbiorów nie ujęte niniejszym regulaminem 

podejmuje Dyrektor Gimnazjum. 

 

 

…………………………….. 

pieczęć i podpis dyrektora    

 

 
Witkowo, 1.09.2010r. 

 

 



REGULAMIN GABINETU PEDAGOGA SZKOLNEGO 

w Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie 

1. Godziny pracy pedagoga są umieszczone na drzwiach wejściowych do 

gabinetu. 

2. Każdy uczeń ma prawo korzystania z pomocy pedagoga szkolnego. 

3. Uczniowie korzystają z porad pedagoga, z zajęć reedukacyjnych w czasie 

wyznaczonym przez pedagoga szkolnego. 

4. Przeprowadzane rozmowy i wywiady są utajnione. Zarówno pedagog jak            

i uczeń mają obowiązek przestrzegania tej zasady. 

5. Uczniowie zgłaszają się do pedagoga w wyznaczonych godzinach,                      

z wyjątkiem sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji. 

6. W gabinecie pedagoga przebywają pojedynczy uczniowie, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy prowadzone są zajęcia dla grupy uczniów o podobnych 

problemach edukacyjno – wychowawczych. 

7. Czas pracy z pojedynczym uczniem, z grupą uczniów nie przekracza 45 

minut. 

8. W gabinecie może przebywać wyznaczona osoba lub osoby tylko                      

w obecności pedagoga szkolnego. 

9. Za powierzone mienie odpowiada pedagog szkolny, który jednocześnie pełni 

funkcję opiekuna gabinetu. 

10. Do dokumentacji znajdującej się w gabinecie ma dostęp pedagog szkolny, 

dyrektor gimnazjum, przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej 

oraz inne uprawnione organy np. policja. 

11. Uczeń w czasie spotkań z pedagogiem stara się współpracować, pedagog 

stwarza atmosferę sprzyjającą dobrej pracy. 

12. Wszystkie zajęcia są realizowane za pisemną zgodą rodziców. 

13. Rodzic ma prawo uczestniczyć w zajęciach, obserwując zachowania 

swojego dziecka.  

……………………………............. 

pieczęć i podpis dyrektora    

Witkowo, 1.09.2010r. 

 



REGULAMIN  SALI   LEKCYJNEJ   
 

1. Do sali wchodzi pierwszy nauczyciel i sprawdza, czy stan techniczny 

pomieszczenia oraz warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają 

bezpieczeństwu uczniów. 

2. W przypadku stwierdzenia usterek lub gdy sala nie odpowiada warunkom 

bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek powiadomienia o tym dyrektora 

szkoły w celu usunięcia zagrożenia. 

3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania swojego miejsca i sali bez 

zgody nauczyciela. 

4. Podczas zajęć uczniowie nie mogą pozostawać w sali bez opieki nauczyciela. 

5. Zabrania się otwierania okien w salach (zainstalowane okna są uchylne, co 

wystarcza do wietrzenia pomieszczenia podczas trwania lekcji). 

6. Uczeń ma obowiązek dbania o ład i porządek w pomieszczeniu (równo 

ustawione stoły, plecaki i torby  przy stolikach uczniowskich lub zawieszone 

pod stolikiem). 

7. Wierzchnie okrycia (kurtki, płaszcze) uczeń zdejmuje po wejściu do klasy          

i wiesza na wieszaku znajdującym się w sali. 

8. Dyżurni poszczególnych klas mają obowiązek wycierania tablicy. 

9. Uczniowie mają prawo do korzystania z pomocy naukowych oraz przyborów 

szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem, zachowując wszelkie środki 

bezpieczeństwa i pod nadzorem nauczyciela. 

10. Uczeń ma obowiązek dbania o powierzone mu pomoce naukowe i rozliczenia 

się z nich po zakończonej lekcji. 

11. Środki audiowizualne, urządzenia elektryczne obsługuje wyłącznie 

nauczyciel. 

12. Każdy zaistniały wypadek, złe samopoczucie uczeń zgłasza nauczycielowi. 

13. Po zakończonej lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego 

miejsca w czystości.  

14. Po ostatniej lekcji uczniowie nakładają krzesła na stoły. 

15. Po zakończeniu lekcji z sali pierwszy wychodzi nauczyciel, by nie dopuścić 

do gwałtownego otwarcia drzwi przez wybiegających uczniów (może to 

spowodować uderzenie w przechodzących na korytarzu). 

16. Po zakończonej lekcji należy wywietrzyć salę. 

17. Sala lekcyjna w czasie przerwy musi być zamknięta. 

                                  

                                                                                                                             Dyrektor 

 

Witkowo, dnia 1.09.2010r. 



REGULAMIN  ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 
I. Cele i zadania świetlicy 

Świetlica szkolna pełni działalność opiekuńczo – wychowawczą, a jej celem 

ogólnym jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej 

wszechstronny rozwój osobowości. 

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

1. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po zajęciach 

lekcyjnych. 

2. Organizowanie zajęć odpowiadających zainteresowaniom i rozwijających 

uzdolnienia uczniów. 

3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania – 

rozwijania u uczniów właściwej postawy społeczno – moralnej. 

4. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie 

wielowymiarowej pomocy uczniom w różnych sferach rzeczywistości 

edukacyjnej. 

5. Współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, nauczycielami, wychowawcami 

klas i pedagogiem w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych 

szkoły. 

6. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu 

wolnego, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 

upowszechnianie zasad kultury osobistej. 

 

II. Założenia organizacyjne 

 

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 

15.15, czyli do odjazdu ostatniego autobusu (czas pracy świetlicy 

dostosowany jest do planu lekcji i planu dowozu uczniów). 

2. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut. 

3. Opieką wychowawczą objęci są: 

a) wszyscy uczniowie dojeżdżający do szkoły (na podstawie „Karty 

zgłoszenia dziecka do świetlicy” złożoną przez jego rodziców / 

prawnych opiekunów). Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za 

bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili zgłoszenia przez 

nich swojej obecności w świetlicy do chwili rozpoczęcia zajęć 

lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do chwili 

przekazania uczniów opiekunowi w autobusie szkolnym; 



b) uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora gimnazjum            

z powodu nieobecności nauczyciela. Zapis „świetlica” dla klasy na 

zastępstwach traktowany jest jak każde inne zastępstwo; 

c) inni uczniowie za zgodą nauczyciela świetlicy. 

4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba 

uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

5. Udział uczniów w zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy 

jest obowiązkowy. 

6. Za bezpieczeństwo uczniów zwalniających się z zajęć w świetlicy 

(całoroczna zgoda na samodzielny powrót do domu, jednorazowe 

zwolnienie)odpowiadają rodzice / prawni opiekunowie. 

7. W świetlicy prowadzi się dzienny rejestr frekwencji uczniów. 

 

III. Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej 

 

1. Uczniowie dojeżdżający oczekujący na rozpoczęcie lekcji opuszczają 

teren świetlicy o godzinie 7.50. 

2. Po skończonych lekcjach w oczekiwaniu na autobus szkolny uczeń 

dojeżdżający ma obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej. 

3. W czasie oczekiwania na odjazd do domu  uczniowie przebywają            

w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela świetlicy; nie oddalają się od 

grupy bez jego zgody. 

4. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – 

wychowawcy świetlicy. 

5. Przed i po lekcjach w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie 

dojeżdżający lub uczniowie oczekujący na lekcje (za zgodą i wiedzą 

wychowawcy świetlicy). 

6. Na terenie świetlicy uczniom nie wolno korzystać z telefonów 

komórkowych (jedynie w wyjątkowych okolicznościach). 

7. Każdy uczeń podczas pobytu w świetlicy jest zobowiązany do 

przestrzegania Regulaminu świetlicy oraz Statutu szkoły. 

8. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej 

lekcji. Nieobecność na zajęciach w świetlicy ma wpływ na ocenę 

zachowania ucznia. 

9. Samodzielne opuszczenie świetlicy przez ucznia traktowane jest jak 

ucieczka z lekcji. 

10. Dla ucznia, który skorzystał w danym dniu ze zgody na samodzielny 

powrót do domu (został zwolniony) skorzystanie z dowozu jest 

niedopuszczalne. 



11. Zachowanie w świetlicy ma wpływ na semestralną i roczną ocenę 

zachowania ucznia – uczeń ponosi odpowiedzialność za własne 

postępowanie. 

12. O zachowaniu ucznia niezgodnym z Regulaminem świetlicy, nauczyciel 

świetlicy informuje wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń. 

13. Z wyposażenia świetlicy uczniowie mogą korzystać wyłącznie pod opieką    

i za zgodą nauczyciela świetlicy. Rodzice ucznia / prawni opiekunowie 

ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą 

zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub 

uszkodzony sprzęt. 

14. Nauczyciele świetlicy nie wypożyczają uczniom materiałów plastycznych 

na ich zajęcia lekcyjne. 

15. Wypożyczony przez pracownika szkoły sprzęt z pomieszczenia świetlicy 

na teren szkoły należy zwrócić tego samego dnia do świetlicy (np. 

odtwarzacz CD, krzesło, nożyczki, inne pomoce dydaktyczne). 

16. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na 

boisku szkolnym. 

17. Wychowawca świetlicy opuszczając z młodzieżą teren świetlicy, 

umieszcza na drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu. 

18. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej 

przedmioty. 

Uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek: 

1. Każdorazowo zgłaszać swoją obecność (również po przyjeździe własnym 

środkiem lokomocji), chęć wyjścia ze świetlicy a także zwolnienia się 

nauczycielowi świetlicy. 

2. Stosować się do poleceń wydawanych przez nauczyciela świetlicy. 

3. Regularnie i aktywnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach przed     

i po lekcjach oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć. 

4. Współpracować w procesie wychowania. 

5. Zachowywać się tak, aby nie naruszyć godności osobistej innych osób. 

6. Przestrzegać zasad kultury słowa i bezpiecznego zachowania się. 

7. Przestrzegać Ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim. 

Ochrona języka polskiego polega m. in. na dbaniu o poprawne używanie 

języka i przeciwdziałanie jego wulgaryzacji (również w oparciu o art. 141 

Kodeksu Wykroczeń). 

8. Usprawiedliwiać swoją nieobecność. 

9. Odjeżdżać do domu pierwszym autobusem szkolnym zaraz po 

zakończeniu lekcji lub zajęć dodatkowych organizowanych przez 

gimnazjum. 

10. Zostawiać odzież wierzchnią na korytarzu w wyznaczonym miejscu. 



11. Zgłaszać wszystkie przypadki złego samopoczucia. 

12. Sprzątać po sobie zostawiając ład i porządek. 

13. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia świetlicy i korytarza. 

14. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne, korzystać z nich tylko za zgodą 

nauczyciela. 

15. Szanować ciszę, spokój oraz pracę innych. 

16. Szanować własność szkoły i innych. 

17. Zabrania się uczniom podłączania i konfigurowania sprzętu 

elektronicznego, biegania na terenie świetlicy oraz korytarza przed 

świetlicą. 

Uczeń korzystający ze świetlicy ma prawo do: 

1. Właściwie zorganizowanej opieki. 

2. Życzliwego i podmiotowego traktowania. 

3. Swobody wyrażania myśli i przekonań. 

4. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas 

zajęć. 

5. Spożywania posiłków za zgodą nauczyciela. 

6. Poszanowania jego godności osobistej, ochrony przed przemocą 

psychiczną i fizyczną. 

7. Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z Regulaminem świetlicy 

oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy. 

8. Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do 

zajęć indywidualnych. 

9. Wystawienia swojej pracy (prac) w antyramach, na sztalugach, itp. 

 

W stosunku do uczniów naruszających zasady niniejszego Regulaminu 

mają zastosowanie zapisy Statutu Szkoły. 

Na wychowawcach klas oraz świetlicy spoczywa obowiązek zapoznania 

uczniów z niniejszym regulaminem. 

 

                                                                                                                             Dyrektor 

 

Witkowo, dnia 1.09.2010r. 

 

 



REGULAMIN  ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

IV. Cele i zadania świetlicy 

Świetlica szkolna pełni działalność opiekuńczo – wychowawczą, a jej celem ogólnym jest 

zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój 

osobowości. 

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej: 

7. Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po zajęciach lekcyjnych. 

8. Organizowanie zajęć odpowiadających zainteresowaniom i rozwijających uzdolnienia 

uczniów. 

9. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania – rozwijania           

u uczniów właściwej postawy społeczno – moralnej. 

10. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie wielowymiarowej pomocy 

uczniom w różnych sferach rzeczywistości edukacyjnej. 

11. Współdziałanie z dyrekcją gimnazjum, nauczycielami, wychowawcami klas                     

i pedagogiem w zakresie zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły. 

12. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, 

kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, upowszechnianie zasad kultury 

osobistej. 

 

V. Założenia organizacyjne 

 

8. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.15, czyli do 

odjazdu ostatniego autobusu (czas pracy świetlicy dostosowany jest do planu lekcji          

i planu dowozu uczniów). 

9. Jednostką zajęć w świetlicy jest 60 minut. 

10. Opieką wychowawczą objęci są: 

d) wszyscy uczniowie dojeżdżający do szkoły (na podstawie „Karty zgłoszenia 

dziecka do świetlicy” złożoną przez jego rodziców / prawnych opiekunów). 

Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów 

dojeżdżających od chwili zgłoszenia przez nich swojej obecności w świetlicy do 

chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych 

do chwili przekazania uczniów opiekunowi w autobusie szkolnym; 

e) uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora gimnazjum z powodu 

nieobecności nauczyciela. Zapis „świetlica” dla klasy na zastępstwach traktowany 

jest jak każde inne zastępstwo; 

f) inni uczniowie za zgodą nauczyciela świetlicy. 

11. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów            

w grupie nie powinna przekraczać 25. 

12. Udział uczniów w zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy jest 

obowiązkowy. 

13. Za bezpieczeństwo uczniów zwalniających się z zajęć w świetlicy (całoroczna zgoda 

na samodzielny powrót do domu, jednorazowe zwolnienie)odpowiadają rodzice / 

prawni opiekunowie. 

14. W świetlicy prowadzi się dzienny rejestr frekwencji uczniów. 

 



VI. Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej 

 

19. Uczniowie dojeżdżający oczekujący na rozpoczęcie lekcji opuszczają teren świetlicy      

o godzinie 7.50. 

20. Po skończonych lekcjach w oczekiwaniu na autobus szkolny uczeń dojeżdżający ma 

obowiązek przebywać w świetlicy szkolnej. 

21. W czasie oczekiwania na odjazd do domu  uczniowie przebywają w miejscu 

wyznaczonym przez nauczyciela świetlicy; nie oddalają się od grupy bez jego zgody. 

22. Uczniowie mogą wychodzić ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela – 

wychowawcy świetlicy. 

23. Przed i po lekcjach w świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający lub 

uczniowie oczekujący na lekcje (za zgodą i wiedzą wychowawcy świetlicy). 

24. Na terenie świetlicy uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych (jedynie 

w wyjątkowych okolicznościach). 

25. Każdy uczeń podczas pobytu w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania 

Regulaminu świetlicy oraz Statutu szkoły. 

26. Obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. 

Nieobecność na zajęciach w świetlicy ma wpływ na ocenę zachowania ucznia. 

27. Samodzielne opuszczenie świetlicy przez ucznia traktowane jest jak ucieczka z lekcji. 

28. Dla ucznia, który skorzystał w danym dniu ze zgody na samodzielny powrót do domu 

(został zwolniony) skorzystanie z dowozu jest niedopuszczalne. 

29. Zachowanie w świetlicy ma wpływ na semestralną i roczną ocenę zachowania ucznia 

– uczeń ponosi odpowiedzialność za własne postępowanie. 

30. O zachowaniu ucznia niezgodnym z Regulaminem świetlicy, nauczyciel świetlicy 

informuje wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń. 

31. Z wyposażenia świetlicy uczniowie mogą korzystać wyłącznie pod opieką i za zgodą 

nauczyciela świetlicy. Rodzice ucznia / prawni opiekunowie ucznia, który dokonał 

celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub 

częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt. 

32. Nauczyciele świetlicy nie wypożyczają uczniom materiałów plastycznych na ich 

zajęcia lekcyjne. 

33. Wypożyczony przez pracownika szkoły sprzęt z pomieszczenia świetlicy na teren 

szkoły należy zwrócić tego samego dnia do świetlicy (np. odtwarzacz CD, krzesło, 

nożyczki, inne pomoce dydaktyczne). 

34. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku 

szkolnym. 

35. Wychowawca świetlicy opuszczając z młodzieżą teren świetlicy, umieszcza na 

drzwiach świetlicy informację o aktualnym miejscu pobytu. 

36. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. 

Uczeń korzystający ze świetlicy ma obowiązek: 

18. Każdorazowo zgłaszać swoją obecność (również po przyjeździe własnym środkiem 

lokomocji), chęć wyjścia ze świetlicy a także zwolnienia się nauczycielowi świetlicy. 

19. Stosować się do poleceń wydawanych przez nauczyciela świetlicy. 

20. Regularnie i aktywnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach przed i po lekcjach 

oraz wtedy, gdy wynikają one z planu zajęć. 

21. Współpracować w procesie wychowania. 



22. Zachowywać się tak, aby nie naruszyć godności osobistej innych osób. 

23. Przestrzegać zasad kultury słowa i bezpiecznego zachowania się. 

24. Przestrzegać Ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim. Ochrona języka 

polskiego polega m. in. na dbaniu o poprawne używanie języka i przeciwdziałanie 

jego wulgaryzacji (również w oparciu o art. 141 Kodeksu Wykroczeń). 

25. Usprawiedliwiać swoją nieobecność. 

26. Odjeżdżać do domu pierwszym autobusem szkolnym zaraz po zakończeniu lekcji lub 

zajęć dodatkowych organizowanych przez gimnazjum. 

27. Zostawiać odzież wierzchnią na korytarzu w wyznaczonym miejscu. 

28. Zgłaszać wszystkie przypadki złego samopoczucia. 

29. Sprzątać po sobie zostawiając ład i porządek. 

30. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia świetlicy i korytarza. 

31. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne, korzystać z nich tylko za zgodą nauczyciela. 

32. Szanować ciszę, spokój oraz pracę innych. 

33. Szanować własność szkoły i innych. 

34. Zabrania się uczniom podłączania i konfigurowania sprzętu elektronicznego, 

biegania na terenie świetlicy oraz korytarza przed świetlicą. 

Uczeń korzystający ze świetlicy ma prawo do: 

10. Właściwie zorganizowanej opieki. 

11. Życzliwego i podmiotowego traktowania. 

12. Swobody wyrażania myśli i przekonań. 

13. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć. 

14. Spożywania posiłków za zgodą nauczyciela. 

15. Poszanowania jego godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną                 

i fizyczną. 

16. Korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z Regulaminem świetlicy oraz 

sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy. 

17. Udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć 

indywidualnych. 

18. Wystawienia swojej pracy (prac) w antyramach, na sztalugach, itp. 

 

W stosunku do uczniów naruszających zasady niniejszego Regulaminu mają 

zastosowanie zapisy Statutu Szkoły. 

Na wychowawcach klas oraz świetlicy spoczywa obowiązek zapoznania uczniów                   

z niniejszym regulaminem. 

 

                                                                                                                             Dyrektor 

 

Witkowo, dnia 1.09.2010r. 

 



REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW 

 do Gimnazjum im. A. Borysa w Witkowie 

1. Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest Urząd Miasta i Gminy        

w Witkowie. 

2. Podczas przejazdu autobusem szkolnym uczniowie są pod opieką 

wyznaczonego opiekuna autobusu szkolnego. 

3. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za dowożonych uczniów: 

a) od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku do chwili 

przekazania ich gimnazjum; 

b) od chwili odebrania ich z gimnazjum do chwili opuszczenia przez ucznia 

autobusu na przystanku w miejscu jego zamieszkania. 

5. Uczniowi wolno wsiąść/wysiąść do/z autobusu wyłącznie przy gimnazjum 

(wyjątek kierunek:  Kamionka – Skorzęcin – Nadleśnictwo – Gaj – 

Ostrowite Prymasowskie – Sokołowo – przystanek przy Szkole 

Podstawowej nr 3 godz. 12.35). 

4. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających 

do domu po przywozie do miejsca zamieszkania odpowiedzialność ponoszą 

ich rodzice. 

5. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej 

krawędzi jezdni. 

6. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to 

zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

7. Opiekun szkolnego autobusu wprowadza uczniów dowożonych na teren 

gimnazjum. Uczniowie zobowiązani są udać się do świetlicy i zgłosić swoją 

obecność w szkole nauczycielowi świetlicy. 

8. Opiekun szkolnego autobusu prowadzi „Zeszyt uwag i spostrzeżeń”.                 

Wszystkie uwagi dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań 

uczniów oraz przestrzegania Regulaminu dowożenia uczniów, są oceniane 

zgodnie z kryteriami ocen zachowania uczniów w Gimnazjum im. Adama 

Borysa w Witkowie. 

9. Opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów od nauczyciela świetlicy, 

wyznaczonego przez dyrektora szkoły, który prowadzi ich do autobusu 

szkolnego i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem. 

10. Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna. 

11. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się 

do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów. 

12. Uczniom podczas jazdy nie wolno: 

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność 

opiekuna; 



b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu; 

c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie 

bezpieczeństwa jadących w nim osób; 

d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym; 

e) rozmawiać z kierowcą. 

13. Zwolnienie ucznia z dowozu autobusem szkolnym może nastąpić tylko na 

podstawie zgody podpisanej przez rodzica (zwolnienie całoroczne – karta 

zgłoszenia dziecka do świetlicy lub jednorazowe). 

14. Rodzic, który odbiera dziecko ze szkoły własnym środkiem transportu lub 

zwalnia dziecko z lekcji zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie 

nauczyciela świetlicy. 

15. Dyrektor szkoły w terminie do 25 sierpnia każdego roku przekazuje 

organizatorowi: 

a) listę dowożonych uczniów, zawierających adresy i ich miejsca 

zamieszkania; 

b) planowane godziny przyjazdu i odjazdu spod gimnazjum, zgodnie ze 

szkolnym rozkładem zajęć. 

16. Organizator dowozu do końca sierpnia przygotowuje plan dowozów,           

w którym określa: 

a) przystanki, na których autobus się zatrzymuje; 

b) dokładne godziny odjazdów spod gimnazjum. 

17. Ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i ich rodzicom. 

18. Autobus szkolny odjeżdża z przystanku (w miejscu zamieszkania ucznia lub 

przy gimnazjum) o godzinie ustalonej w planie dowozów po stwierdzeniu 

przez opiekuna autobusu obecności wszystkich uczniów. 

19. Uczniowie wsiadają/ wysiadają z autobusu szkolnego tylko w ustalonym 

przez organizatora miejscu. 

20. Uczniowie podczas jazdy siedzą na wyznaczonych przez opiekuna 

miejscach. 

21. Organizator współpracuje z dyrektorem szkoły w celu zapewnienia uczniom 

bezpieczeństwa oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły, a opiekunowie 

autobusu szkolnego współpracują z nauczycielami świetlicy zajmującymi się 

uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej organizacji 

dowozów. 

22. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą 

rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. 

23. Dyrektor szkoły, z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem, informuje 

organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów 

związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany 

powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych 

szkół, których uczniowie dowożeni są szkolnym autobusem. 



24. Uczniowie niezapisani na listę uczniów dowożonych lub inne osoby mogą 

być przewożone szkolnym autobusem tylko za zgodą opiekuna, pod 

warunkiem posiadania wolnych miejsc. Uczeń dowożony może wrócić do 

domu innym kursem autobusu szkolnego tylko za zgodą szkoły, nauczyciela 

świetlicy i opiekuna. 

25. Uczeń, który z własnej winy nie dostosuje się do planu dowozu (przyjazd do 

szkoły lub powrót do domu) organizuje go we własnym zakresie. Ma 

obowiązek poinformować o tym nauczyciela świetlicy i rodzica.  

26. Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez nauczycieli świetlicy 

wszystkim uczniom dowożonym oraz przez wychowawców klas rodzicom 

tych uczniów najpóźniej we wrześniu, w dniu rozpoczęcia każdego roku 

szkolnego. 

27. W przypadku awarii lub wypadku kierowca autobusu zobowiązany jest 

podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej 

kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do 

zminimalizowania strat materialnych. 

28. W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun: 

a)  sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, gwarantując im 

bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego; 

b) zobowiązany jest powiadomić szkołę o awarii i przewidywanym czasie 

opóźniania. 

29. Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad 

zawartych w niniejszym regulaminie. 

30. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny 

jest kierowca autobusu. 

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: 

a) podczas trwania dowozów – opiekunowie i kierowca autobusu; 

b) w innym czasie – organizator dowozów. 

 

 

                         …………………………..                        

                                                                                                                                                 dyrektor szkoły 

 

 

Witkowo, 1.09.2011r. 

 

 

 

 

 

 

 

 


