
Załącznik  
do Zarządzenia nr 13/2017/2018 

z 6.09.2017 r. 
Dyrektora CLVI Liceum 

 Ogólnokształcącego Integracyjnego  
                                                  "Przy Łazienkach Królewskich" w Warszawie   

 

Regulamin sal lekcyjnych w CLVI Liceum Ogólnokształcącym Integracyjnym  

„Przy Łazienkach Królewskich” w Warszawie 

 

Postanowienia ogólne 

1. Sale lekcyjne przeznaczone są do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych. 

2. Z sal lekcyjnych mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły. 

3. Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Postanowienia szczegółowe 

 

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 

niezwłocznie 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. 

8. W czasie lekcji nie wolno używać sprzętu nagrywającego i fotograficznego. 

9. Zabrania się kołysania na krzesłach. 

10. Uczniowie nie chodzą po klasie bez zgody nauczyciela, nie biegają. 

11. Zabrania się podchodzenia uczniom do otwartego okna i wychylania się. 

12. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości 

i rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych. 

13. W czasie przerwy sala lekcyjna powinna być zamknięta. 

14. Po ostatniej lekcji w sali uczniowie, na prośbę nauczyciela, zakładają krzesła na stoły. 

15. Uczniowie, którzy daną lekcją kończą zajęcia i opuszczają już budynek szkoły, czekają przed salą  

na nauczyciela, który sprowadza ich do szatni. 

 

 


