
   

Regulamin sali lekcyjnej obowiązujący  

w Szkole Podstawowej nr 4  z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Marynarki Wojennej RP w Wołominie 

Osoby przebywające w sali lekcyjnej zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Postanowienia szczegółowe:  

1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje stan bezpieczeństwa sali lekcyjnej.  

W przypadku stwierdzenia istniejących zagrożeń usuwa je lub niezwłocznie zawiadamia  

o nich dyrektora szkoły. 

2. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia  

i zajmują wyznaczone miejsca. 

3. Uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela. 

4. Nie wolno zostawiać plecaków i innych rzeczy przed salą lekcyjną po rozpoczęciu zajęć.  

5. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali bez zgody nauczyciela. 

6. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z pomocy naukowych znajdujących się  

w sali, otwierać szafek, szuflad oraz tablic interaktywnych i sprzętu audiowizualnego. 

7. W trakcie zajęć na ławce mogą znajdować się jedynie te przedmioty, które są niezbędne  

do lekcji. 

8. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek na swoim miejscu pracy. 

9. Uczeń ma prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 

znajdujących się w pracowni tylko za zgodą nauczyciela.  

Posługuje się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem. 

10. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości, np. pomazana ławka, krzesło, czy inne szkody 

uczeń ma obowiązek zgłaszać nauczycielowi.  

11. W czasie lekcji nie wolno używać sprzętu nagrywającego i fotograficznego oraz telefonów, 

chyba że wyżej wymienione akcesoria są konieczne w procesie nauczania, o czym informuje 

nauczyciel. 

12. Zabrania się kołysania na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach. 

13. Plecaki uczniów nie mogą leżeć w przejściu między ławkami oraz na blatach ławek. 

14. Uczniowie nie mogą przemieszczać się po klasie bez zgody nauczyciela. 

15. Wszelkie zagrożenia i zdarzenia mające wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo uczniów 

znajdujących się w sali lekcyjnej należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.  

16. Zabrania się samowolnego otwierania uczniom okien oraz podchodzenia do otwartego okna  

i wychylania się. Po skończonej lekcji należy otworzyć okna, by przewietrzyć salę.  

17. Rolety okienne podnosi i opuszcza nauczyciel lub wyznaczona przez niego osoba.  

18. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca  

w czystości i rozliczenia się z powierzonych mu przyborów i pomocy naukowych.  

 

 

 


