Załącznik 10 do Zarządzenia Nr 97.09.2019.2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 20 września 2019 roku.

Regulamin pracowni językowej
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie
1. Osoby przebywające w pracowni językowej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do wszystkich poleceń prowadzącego zajęcia, a w szczególności poleceń dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Uczniowie przed lekcją czekają ustawieni w parach na nauczyciela przed pracownią i wchodzą do
niej razem z nauczycielem.
3. W pracowni językowej uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela.
4. Zasobami sprzętowymi i programowymi znajdującymi się w pracowni zarządza nauczyciel.
5. Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do zasobów pracowni.
6. Każdy uczeń ma na stałe przyporządkowane stanowisko pracy, którego nie wolno mu zmieniać.
7. Uczeń jest zobowiązany utrzymywać ład i porządek na swoim stanowisku pracy.
8. Uczeń jest zobowiązany korzystać ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wyłącznie na polecenie nauczyciela.
9. Przed rozpoczęciem pracy uczeń jest zobowiązany zgłosić nauczycielowi wszelkie zauważalne
usterki i nieprawidłowości sprzętu znajdującego się na jego stanowisku.
10. Osobami odpowiedzialnymi za mienie znajdujące się w pracowni językowej są nauczyciele
prowadzący zajęcia, a w szczególności wyznaczony opiekun sali, którego zadaniem jest niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zaistniałych w sali szkód do dyrektora.
11. W czasie lekcji uczeń opuszcza ławkę oraz salę lekcyjną tylko za zgodą nauczyciela.
12. Plecaki i torby uczeń kładzie w miejscu nie stanowiącym zagrożenia dla innych osób.
13. W czasie lekcji uczniom nie wolno:
a. używać telefonów komórkowych, sprzętu nagrywającego i fotograficznego oraz innych
urządzeń elektronicznych, chyba że wynika to z realizacji tematu zajęć,
b. manipulować przy sprzęcie, samowolnie nakładać słuchawek,
c. podejmować samodzielnych prób naprawy urządzeń,
d. kołysać się na krzesłach, żuć gumę, zakłócać przebieg lekcji,
e. podchodzić do otwartego okna i wychylać się,
f. otwierać okien i manipulować roletami bez zgody nauczyciela,
g. jeść i pić.
14. Po zakończeniu zajęć uczeń jest zobowiązany uporządkować swoje stanowisko pracy, po skorzystaniu ze sprzętu odłożyć go starannie na miejsce (odwiesić słuchawki w wyznaczonym miejscu, odłożyć pisaki). Uczeń opuszcza pracownię za zgodą prowadzącego zajęcia.
15. Uczeń zobowiązany jest do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela.
16. W czasie przerwy uczniowie przebywają poza pracownią.
17. Wszelkie dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela do wykonania na przerwie lub po lekcjach muszą odbywać się pod jego opieką.
18. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu pracowni językowej odpowiada uczeń zajmujący miejsce przy danym stanowisku.
19. Celowe uszkodzenie sprzętu spowoduje obciążenie rodziców (opiekunów) kosztami naprawy lub zakupu nowego.
20. W przypadku alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) osoby przebywające w sali
udają się w sposób zorganizowany do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce
zbiórki.
21. W przypadku alarmu o zagrożeniu terrorystycznym (pięć krótkich dzwonków) osoby przebywające w sali bezwzględnie wykonują polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia.

