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Załącznik 2 

do ZD 31/2016 

z dn. 19-12-2016 

Regulamin pracowni fizyczno-technicznej 

 
Podstawa prawna: 

Statut Zespołu Szkół Nr 24, Statut Gimnazjum Nr 12, Statut Szkoły Policealnej Nr 17 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.  Pracownia fizyczno-techniczna (sala nr 28) jest miejscem pracy i nauki 

w celu zdobywania wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych 

z przedmiotów fizyka i zajęcia techniczne.  

2. Pracownia wyposażona jest w oddzielne zaplecze (pomieszczenie nr 29), 

w którym znajdują się przyrządy i pomoce do nauczania wymienionych 

przedmiotów. 

3. W pracowni odbywają się lekcje fizyki, zajęcia kółka fizycznego, lekcje 

techniki lub inne określone szkolnym rozkładem zajęć. 

4. Przebywanie w pracowni i w jej zapleczu bez obecności nauczyciela jest 

zabronione 

 

Obowiązki uczniów 

§ 2 

Obowiązkiem każdego ucznia korzystające z pracowni fizyczno-technicznej 

jest: 

1. systematycznie wzbogacać swoje wiadomości i umiejętności z fizyki 

i zajęć technicznych, 

2. dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów, 

3. przestrzegać  zasad organizacji pracy, 

4. szanować mienie pracowni, 

5. dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni, 

6. dbać o oszczędne wykorzystanie materiałów, 

7. wykonywać polecenia nauczyciela, 

8. bezwzględnie przestrzegać wszystkich zapisów regulaminu pracowni.  
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Zasady organizacyjne 

§ 3 

1. W pracowni fizyczno-technicznej obowiązują następujące zasady 

organizacyjne: 

a. Uczniowie wchodzą do pracowni po dzwonku na lekcję.  

b. Podczas trwania zajęć kategorycznie zabrania się wszelkich zabaw 

i żartów. 

c. Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerwy chyba, 

że nauczyciel zarządzi inaczej. 

d. Uczniowie korzystają z urządzeń i maszyn po udzielonym 

instruktażu i pod nadzorem nauczyciela. 

e. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone 

tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela. 

f. Uczniowie korzystają z narzędzi, sprzętu i urządzeń wyłącznie 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

g. Fakt uszkodzenia sprzętu lub narzędzia należy natychmiast 

zgłaszać nauczycielowi. 

h. Wykonywanie ćwiczenia można rozpocząć tylko na wyraźne 

polecenie nauczyciela. 

i. Ćwiczenia należy wykonywać w ciszy i skupieniu. 

j. Na stole winny się znajdować jedynie te przyrządy, materiały 

i narzędzia, które są niezbędne do wykonywania pracy. 

k. Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować 

odpowiednie narzędzia. 

l. Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element 

roboczy nie był skierowany w stronę ciała ludzkiego. 

m. Urządzenia elektryczne można włączać do sieci 230 V tylko za 

zgodą nauczyciela. 

n. Za zaginiony sprzęt lub narzędzie, uszkodzenie z winy ucznia lub 

zespołu klasowego odpowiada uczeń lub zespół klasowy zgodnie ze 

Statutem Szkoły. 

o. Uczniowie przestrzegają przepisów BHP omówionych dodatkowo 

w toku zajęć. 

p. Każdy wypadek należy bezwzględnie zgłosić nauczycielowi. 
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q. Utrzymanie ładu i porządku w pracowni oraz sprzątanie miejsca 

pracy należy do obowiązków ucznia. 

r. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko 

pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

2. Uczniowi kategorycznie zabrania się: 

a. Samowolnie włączać (uruchamiać) urządzenia techniczne. 

b. Dotykać części maszyn będących w ruchu. 


