
 
 
 

RAMOWY REGULAMIN PRACOWNI  
 

1. Z pracowni mają prawo korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Starych Bogaczowicach oraz wszystkie inne osoby, które uzyskają zgodę dyrektora 
szkoły. 

2. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia warunków 
bezpieczeństwa w sali. Stwierdzone nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu 
prowadzenia zajęć nauczyciel natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły, celem 
niezwłocznego ich usunięcia. 

3. Uczniowie są zobowiązani do pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni. 
4. Każdy uczeń ma przydzielone stanowisko pracy na okres całego roku szkolnego i może je 

zmienić jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela korzystającego aktualnie z pracowni. 
5. Plecaki, torby i tornistry należy umieścić pod ławkami lub w wyznaczonym miejscu w taki 

sposób, aby nie utrudniały uczniom i nauczycielowi przemieszczania się po sali w czasie 
zajęć. 

6. Pomoce naukowe oraz sprzęt niezbędny do zajęć znajduje się w szafach,  gablotach i na 
półkach. Korzystanie z nich odbywa się tylko za zgodą nauczyciela. 

7. Użytkowanie sprzętu i pomocy dydaktycznych powinno przebiegać zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 

8. Każdy uczeń odpowiedzialny jest za swoje stanowisko pracy i sprzęt oraz materiały, z 
których korzystał w czasie lekcji. Ma też obowiązek zgłosić prowadzącemu zajęcia 
nauczycielowi jakiekolwiek zniszczenia i uszkodzenia zauważone na swoim stanowisku 
pracy. 

9. Podczas wykonywania ćwiczeń uczniowie najpierw zapoznają się z instrukcją (ustną lub 
pisemną), do realizacji zadania przystępują dopiero na wyraźne polecenie nauczyciela 
przestrzegając instrukcji i zasad bezpieczeństwa. 

10. Uczeń, który dopuścił się zamierzonego (umyślnego) zniszczenia pomocy dydaktycznej 
i/lub stanowiska pracy ma obowiązek przywrócić je do pierwotnego stanu, a jeśli to nie jest 
możliwe ponieść koszty związane z jego odnową. 

11. Każdy korzystający z pracowni zobowiązany jest do zachowania kultury osobistej oraz 
pracy we względnej ciszy i spokoju. 

12. Podczas trwania lekcji w sali zabronione jest spożywanie posiłków i picie napojów.  
13. W pracowni obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń 

z funkcją nagrywania i fotografowania. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy nauczyciel 
prowadzący zajęcia zdecyduje inaczej, gdyż wymaga tego realizowany przez niego temat 
zajęć. 

14. Uczniom nie wolno poruszać się po pracowni bez wyraźnego polecenia nauczyciela. 
15. Uczniowie opuszczają pracownię tylko za zgodą nauczyciela. 
16. Uczniowie i nauczyciele korzystający z pracowni mają obowiązek zapoznania się 

z regulaminem sali, a następnie stosowania go na każdych zajęciach. 
17. O każdym zaistniałym w czasie lekcji wypadku lub złym samopoczuciu należy niezwłocznie 

powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
18. Zaleca się wietrzenie sali przed zajęciami oraz między nimi. 
19. Wszystkie nieujęte w niniejszym regulaminie sprawy dotyczące sposobu korzystania 

z pracowni, rozstrzyga nauczyciel korzystający aktualnie z pracowni. 
 
 
 
 


