Regulamin pomieszczenia rekreacyjnego "Paleciak"
II Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu
I. Postanowienia ogólne
1. Pomieszczenie rekreacyjne przeznaczone jest dla uczniów II Liceum
Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu.
2. W pomieszczeniu uczniowie mogą przebywać:
 przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych bądź po nich (do godziny 15:00)
 w trakcie przerw i okienek
 po godzinie 15:00 w pomieszczeniu mogą odbywać się zajęcia pod
opieką nauczyciela.
II. Cele pomieszczenia rekreacyjnego
Zapewnienie uczniom miejsca do odpoczynku i spożycia posiłków.
Stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień.
Stworzenie warunków do nauki własnej.
Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
Rozwijanie samodzielności, wdrażanie uczniów do pożytecznego
organizowania sobie czasu wolnego,
6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości,
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III. Funkcjonowanie pomieszczenia rekreacyjnego
1. Pomieszczenie jest czynne w dni, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczno - wychowawcze w szkole.
2. Zakres zajęć w dni wolne od pracy, w czasie przerw świątecznych, określa
stosownie do potrzeb szkoły dyrektor placówki.
3. Pracownicy szkoły i Dyrekcja szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za
przedmioty pozostawione w pomieszczeniu.
4. Pracownicy szkoły i Dyrekcja szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za
skutki niewłaściwego użytkowania sprzętu, wyposażenia oraz
umeblowania pomieszczenia.
5. W trakcie przerw obowiązek nadzoru spoczywa na nauczycielu pełniącym
dyżur w łączniku.
6. W trakcie lekcji uczniowie przebywający w pomieszczeniu wszelkie
uwagi dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa przekazują sekretarzowi
szkoły i woźnej.
IV. Prawa i
rekreacyjnym.
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1. Uczniowie mają prawo:

przebywać w pomieszczeniu w udostępnionych godzinach i korzystać
z jego wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem,

zgłaszać własne pomysły dotyczące funkcjonowania pomieszczenia,

organizować spotkania i zajęcia pod opieką nauczyciela,

spożywać posiłki.
2. Uczniowie przebywający w Paleciaku są zobowiązani:

przestrzegać zapisów Statutu Szkoły,

wypełniać polecenia pracowników szkoły,

przestrzegać norm kulturalnego zachowania,

tworzyć atmosferę koleżeństwa,

dbać o czystość i estetykę pomieszczenia oraz pomagać w jej
utrzymaniu,

szanować powierzony sprzęt i materiały wyposażenia,

wykorzystywać meble i sprzęt znajdujący się w pomieszczeniu
zgodnie z ich przeznaczeniem,

informować nauczyciela dyżurującego, sekretarza szkoły lub woźną
o wszelkich sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz
zniszczeniach mienia.
3. Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu, będą ponosić
konsekwencje takich zachowań w formie kar przewidzianych w prawie
szkolnym.
4. Za zniszczony sprzęt odpowiedzialność ponoszą uczniowie i ich prawni
opiekunowie.


