REGULAMIN PRACOWNI RYSUNKU I DESIGNU
w Publicznym Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi
 Postanowienia ogólne
1. Pracownia rysunku i designu prowadzi zajęcia dla uczniów Publicznego
Gimnazjum nr 15 oraz XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.
2. Podczas zajęć uczestnicy nabywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z
zakresu rysunku, od kompozycji, przez szkic, kończąc na studium rysunkowym
oraz z zakresu designu.
3. Zajęcia w pracowni trwają od dnia 15 września 2017 do dnia 15 czerwca
2018 roku.
4. Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi 3 godziny zegarowe raz w tygodniu.
5. Zajęcia odbywają się w małych, maksymalnie do 10 uczestników, grupach.
6. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
7. Uczestnicy bezpłatnie korzystają z potrzebnych materiałów plastycznych i
sprzętu (sztalugi, deski do rysowania) zapewnionych przez Fundację Łódzką EC1
na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 15
im. Aleksego Rżewskiego i wyżej wspomnianą Fundacją.
8. Wszystkie rysunki są realizowane na papierze lub tekturze nie większej niż
format B2 czyli 50 cm X 70 cm oraz każde z ćwiczeń powinno mieć określony
czas na realizację nie mniejszy niż sześć (6) godzin.

 Zasady zachowania oraz bezpieczeństwa w pracowni

1. W pracowni mogą przebywać uczniowie tylko w obecności Prowadzącego
zajęcia.
2. Podczas trwania zajęć zabrania się wszelkich zachowań powodujących
niebezpieczeństwo lub zakłócających pracę innych uczestników oraz
Prowadzącego.
3. Uczestnik używa otrzymane materiały plastyczne zgodnie z przeznaczeniem,
pracuje według wskazań Prowadzącego i zgodnie z przepisami BHP.
4. W razie wątpliwości dotyczących wykonywanego w czasie zajęć ćwiczenia
rysunkowego uczeń ma obowiązek zgłosić się do Prowadzącego po wskazówki i
dodatkowe wyjaśnienia.
5. Korzystanie z telefonów komórkowych w pracowni jest dozwolone tylko za
zgodą Prowadzącego zajęcia.
6. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia pracowni oraz
przestrzegania ładu i porządku na stanowiskach pracy podczas trwania zajęć i
po ich zakończeniu.
7. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach
bezpieczeństwa uczeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Prowadzącego.
8. Uczeń może opuścić pracownię tylko za zgodą Prowadzącego.

