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Regulamin korzystania z  pracowni biologiczno-chemicznej 

w Szkole Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach. 

 I. Przepisy ogólne  

 1. Do pracowni uczniowie wchodzą tylko w obecności nauczyciela. 

 2. Obowiązkiem każdego ucznia jest utrzymanie wzorowego porządku w pracowni. 

 3. Podczas wykonywania ćwiczeń należy unikać głośnych rozmów, krzyków, zbędnego  

     gromadzenia się; w  razie konieczności porozumiewać się półgłosem.  

 4. Ćwiczenia należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków ostrożności,  

     aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

 5. Nie należy wykonywać żadnego ćwiczenia i nie należy uruchamiać żadnego przyrządu bez  

     uprzedniego polecenia nauczyciela. Podczas zajęć należy dokładnie słuchać i przestrzegać  

     wszystkich poleceń  nauczyciela. 

6. Miejsce pracy musi być zawsze czyste. Pobrane odczynniki, szkło, przyrządy, preparaty,  

    modele muszą być po zakończeniu ćwiczeń odniesione na właściwe miejsce w stanie  

    czystym i nieuszkodzonym. 

7. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi. 

8. Naczynia z odczynnikami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem 

    i nie dopuszczać do ich pomieszania. 

9. Nie należy wrzucać do kosza resztek niebezpiecznych substancji, lecz zbierać je do  

    przeznaczonych na ten cel pojemników. 

10.  Żadnych substancji z pracowni nie wolno nikomu dawać, ani brać do domu.  

11. Wszelkie substancje używane w pracowni należy traktować jako potencjalnie  

      niebezpieczne, nie należy ich kosztować, ani wąchać bez wyraźnego polecenia  

      nauczyciela.  

12. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast zgłosić się do nauczyciela i podać  

     okoliczności  wypadku; 

1)  nie wolno samemu podejmować środków zaradczych; 

2)  w wypadku kontaktu substancji chemicznej ze skórą, oczami lub odzieżą, należy spłukać 

      zanieczyszczone miejsce dużą ilością bieżącej wody; 
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13. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do przestrzegania przepisów BHP dotyczących  

     wykonywania ćwiczeń uczniowskich. 

14. Uczeń ponosi odpowiedzialność za celowe zniszczenie (w tym stosowanie niezgodne 

    z przeznaczeniem) powierzonego mu sprzętu; w takim przypadku uczeń zobowiązany jest  

    do niezwłocznej naprawy uszkodzenia, a jeśli to nie jest możliwe, rodzice zobowiązani są  

    do pokrycia kosztów zakupu tego sprzętu.  

15. Każdy uczeń powinien znać miejsce przechowywania w pracowni apteczki. 

16. W sytuacji, gdy nauczyciel ulega wypadkowi, przewodniczący klasy, a w razie jego  

      nieobecności, dyżurny informuje o tym innego nauczyciela /pracownika szkoły/  

      dyrektora.  

17. Uczniowie nie chodzą po klasie bez zgody nauczyciela /nie biegają. 

18. Wszyscy uczniowie muszą przestrzegać przepisów BHP dotyczących wykonywania  

      doświadczeń. 

19. Nauczyciel nie może prowadzić eksperymentu, gdy w klasie panuje hałas, i/lub uczniowie    

      nie przestrzegają ustalonych wyżej zasad. 

20. Wszelkie problemy lub sytuacje i zdarzenia mające wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo  

       uczniów znajdujących się w sali lekcyjnej należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.  

21. Zabrania się samowolnego otwierania uczniom okien oraz podchodzenia do otwartego  

      okna i wychylania się. 

22. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy zgłaszać się do nauczyciela. 

II. Przepisy BHP dotyczące wykonywania ćwiczeń uczniowskich  

1. Prawie wszystkie substancje w pracowni biologiczno –chemicznej należy traktować jako  

     mniej lub więcej trujące. 

2. Przy wszelkich pracach zachować największą ostrożność, pamiętając przy tym, 

    że niedokładność, nieuwaga, niedostateczne zaznajomienie się z przyrządami 

     i właściwościami substancji, z którymi się pracuje, może spowodować  nieszczęśliwy  

    wypadek. 
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3. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy z substancjami żrącymi (np. mocne  

    kwasy), aby zapobiec poparzeniu ciała i zniszczeniu odzieży; w razie wypadku polaną  

    powierzchnię zmyć obficie silnym strumieniem wody i zgłosić nauczycielowi. 

 4. Podczas pracy z palnikiem i substancjami łatwopalnymi zachować należytą ostrożność;  

    w razie jakiegokolwiek zapalenia materiałów palnych stosować się do poleceń     

    nauczyciela. 

5. Przy wszystkich pracach należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie  

   oczu, zakładać okulary ochronne. 

6. Probówkę, w której ogrzewana jest ciecz, należy trzymać otworem w bok, a nie do siebie  

    lub w stronę sąsiada; nie ogrzewać probówki tylko od dołu, lecz całą jej zawartość. 

7. Nie nachylać się nad naczyniem, w którym coś wrze, lub do którego wlewa się jakąś ciecz, 

    zwłaszcza żrącą. 

8. Nie należy wykonywać ćwiczeń w brudnych naczyniach. 

9. Bez polecenia nauczyciela nie wolno smakować i wąchać badanych substancji; nie należy  

    kłaść na stołach żywności. 

10. Ćwiczenia należy wykonywać z takimi ilościami i stężeniami substancji oraz w takich  

      warunkach, jakie są podane w podręczniku lub przez nauczyciela. 

11. Nie można zostawiać żadnych substancji w naczyniach bez etykiet lub napisów. 

12. Nie wolno pić wody z naczyń laboratoryjnych. 

13. Przy wąchaniu badanej w naczyniu substancji należy skierować do siebie pary ruchem  

      wachlującym ręki, a nie czynić tego przez zbliżenie naczynia do nosa. 

14. Wykonując ćwiczenia, podczas których w przyrządzie wydziela się gaz lub ogrzewa się 

     ciecz, nie dopuszczać do dużego wzrostu ciśnienia i wybuchu wskutek zatkania rurki. 

15. Wykonując ćwiczenia z mikroskopami należy postępować zgodnie z poleceniami  

       nauczyciela. 

16. Modele biologiczne mogą być używane przez uczniów tylko w obecności i na wyraźne  

     polecenie nauczyciela. 
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III. Przepisy dotyczące wykonania eksperymentu przez ucznia 

1. Przed przystąpieniem do pracy uczniowie są zobowiązani dokładnie zapoznać się z: 

1) opisem całego eksperymentu;  

2) właściwościami stosowanych substancji wg kart charakterystyk. 

2. Przed rozpoczęciem pracy należy założyć niezbędne (wskazane i wydawane przez    

     nauczyciela) środki ochrony osobistej (okulary, rękawiczki), związać długie  

    włosy z tyłu głowy, zdjąć wszelką biżuterię z palców, pobrać niezbędny sprzęt 

    i odczynniki oraz przygotować miejsce pracy zgodnie z instrukcją nauczyciela.  

3. Przystępując do pracy należy sprawdzić czy:  

1) używany sprzęt jest sprawny; 

2) szkło laboratoryjne jest całe (nie jest pęknięte lub wyszczerbione) oraz czyste, 

    a lupy, mikroskopy, modele biologiczne są kompletne; 

3) wszystkie substancje wykorzystywane w doświadczeniu są opisane w sposób  

     zrozumiały i jednoznaczny; 

4) mikroskopy, lupy są sprawne; 

5) modele biologiczne są kompletne. 

4. Wszystkie usterki należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi. 

5. W trakcie prowadzenia każdego eksperymentu obowiązują następujące zasady  

      postępowania: 

1) wykonywanie doświadczenia można rozpocząć tylko na wyraźne polecenie nauczyciela; 

2) w trakcie doświadczeń należy zachować spokój i nie prowadzić głośnych rozmów;   

     porozumiewać można się szeptem;  

3) nie wolno samodzielnie modyfikować wykonywanych eksperymentów, w tym    

      zwiększać ilości stosowanych odczynników, bez uprzedniej, wyraźnej zgody  

       nauczyciela; 

4) należy ściśle przestrzegać reguł wykonywania doświadczeń laboratoryjnych  

      (przelewanie, pipetowanie, ogrzewanie itp.) oraz instrukcji obsługi sprzętu znajdującego  

      się w pracowni;  
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5) nie wolno pozostawiać żadnych substancji w nieopisanych naczyniach; 

6) po użyciu należy dokładnie zakręcić wszystkie pojemniki.  

6. Po zakończeniu każdego eksperymentu obowiązują następujące zasady postępowania:  

1) pozostałości po doświadczeniach należy zagospodarować w sposób podany przez   

    nauczyciela;  

2) szczególnie ostrożnie należy postępować z substancjami żrącymi, cuchnącym itp; 

3) do zlewu nie można wrzucać żadnych substancji stałych (papiery, szkło itp.); 

4) należy dokładnie umyć szkło laboratoryjne i odłożyć wszystkie pojemniki  

    z odczynnikami na wskazane przez nauczyciela miejsce; 

5) należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały wyłączone; 

6) każdy uczeń ma obowiązek, po zakończeniu pracy i uporządkowaniu swojego   

        stanowiska, umyć dokładnie ręce; 

7) do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

a) kontrolowanie wyposażenia, stanu urządzeń technicznych, instalacji i sprzętu  

      w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia,  

b) usuwanie istniejących zagrożeń,     

c) niezwłoczne zawiadamianie o nich dyrektora szkoły. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje nauczyciel    
     przedmiotu. 
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