Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 12 – 2018/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

REGULAMIN PRACOWNI ARTYSTYCZNEJ
1. Uczniowie wchodzą do pracowni pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i spokojnie zajmują
ustalonemiejsca.
2. Przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.
3. Plecak i inne własne rzeczy uczeń posiada przy sobie w takim miejscu, aby nie zastawiać przejścia
innym.
4. Ucznia obowiązuje zakaz opuszczania sali bez zgody nauczyciela.
5. Podczas lekcji uczeń nie korzysta ze strefy pomieszczenia należącej do świetlicy szkolnej.
6. Zasobami sprzętowymi (komputer, projektor, wizualizer, tablica interaktywna, panel obsługi
klimatyzacji pomieszczenia) zarządza nauczyciel.
7. Z zasobów Internetu można korzystać w pracowni tylko do celów dydaktycznych i za zgodą
nauczyciela.
8. W czasie lekcji nie wolno używać sprzętu nagrywającego i fotograficznego bez powiadomienia oraz
zgody osób nagrywanych, czy fotografowanych.
9. Korzystanie z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu pracowni odbywa się zgodnie z ich
przeznaczeniem i za zgodą nauczyciela.
10. Uczniowie pracują w skupieniu z zachowaniem szczególnej ostrożności, w trosce o bezpieczeństwo
swoje i innych.
11. Wszelkie nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
12. Uczniowie szanują mienie szkolne, a każde uszkodzenie sprzętu należy zgłosić nauczycielowi.
13. Każdy uczeń ma obowiązek zadbać o ład i porządek na swoim stanowisku pracy, a w szczególności:
1) pod prace malarskie podkłada gazetę lub deskę będącą na wyposażeniu pracowni,
2) przy użyciu ostrego narzędzia (nożyk introligatorski) zabezpiecza stolik tekturą lub deską,
3) może korzystać z pojemników na wodę i innych sprzętów dostępnych w pracowni,
4) nie przestawia stołów bez zgody nauczyciela,
5) rozliczyć siępo zakończeniu lekcji z powierzonych mu pomocy dydaktycznych i sprzętów,
6) sprzątastanowisko pracy po zajęciach.
14. Uczeń nie spożywa posiłków i napojów w sali.
15. Dyżurni dbają o porządek w sali, służą pomocą nauczycielowi, jeśli wymaga tego organizacja pracy na
lekcji.
16. Po ostatniej w danym dniu lekcji w sali uczniowie kładą krzesła na stoły.
17. Pracownia w czasie przerwy jest zamknięta.

