Regulamin sali lekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 80
im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu
Podstawy prawne
Art. 67.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r.
poz. 35, 64, 195, 668 i 1010).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r.
Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968).

I. Postanowienia ogólne.
1. Uczniowie przed lekcją czekają ustawieni w parach na nauczyciela i wchodzą z nim do klasy.
2. Uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela.
3. W czasie zajęć na ławce mogą znajdować się jedynie te przedmioty, które są niezbędne do lekcji.
4. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek na swoim miejscu pracy.
5. Uczeń ma prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych
znajdujących się w pracowni, tylko za zgodą nauczyciela.
6. Zauważone uszkodzenia, np. pomazana ławka, krzesło, czy inne szkody uczeń ma obowiązek
zgłaszać nauczycielowi.
7. W razie uszkodzenia sprzętu, czy wyposażenia sali lekcyjnej, koszty naprawy ponoszą osoby, które
doprowadziły do uszkodzenia. Za ucznia koszty naprawy ponoszą rodzice.

II. Zasady zachowania w sali lekcyjnej.
8. Podczas przebywania w sali uczniowie zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa oraz
stosowania się do poleceń nauczyciela dotyczących szczególnie: bezpieczeństwa, porządku
i dyscypliny.
9. W czasie lekcji należy:
-

przemieszczać się po sali tylko za zgodą nauczyciela,

-

plecaki i torby umieścić w miejscu nie stanowiącym zagrożenia dla innych osób.

10. W czasie lekcji uczniom nie wolno:
-

używać sprzętu nagrywającego i fotograficznego, chyba że wynika to z realizacji tematu zajęć,

-

kołysać się na krzesłach,

-

podchodzić do otwartego okna i wychylać się,

-

otwierać okien i manipulować roletami bez zgody nauczyciela,
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-

żuć gumy, natomiast jedzenie i piecie dozwolone jest tylko za zgodą nauczyciela.

11. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości
i rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.

III. Postanowienia końcowe.
1. W czasie przerwy sala lekcyjna powinna być zamknięta.
2. Wszelkie dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela do wykonania na przerwie, po lekcjach muszą
odbywać się pod jego opieką.
3. Uczniowie mający lekcje w sali 016 czekają na nauczyciela na I piętrze i schodzą na najniższą
kondygnację tylko pod opieką nauczyciela.
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