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Załącznik 3 

do ZD 31/2016 

z dn. 19-12-2016 

Regulamin pracowni biologiczno-chemicznej 

 

Podstawa prawna: 

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

 

Przepisy ogólne 

§1 

1. Zabronione jest wchodzenie uczniom na zaplecze pracowni bez 

wyraźnego polecenia nauczyciela. 

2. Podczas zajęć należy dokładnie słuchać i przestrzegać wszystkich 

poleceń nauczyciela.  

3. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek eksperymentów bez 

wyraźnego polecenia nauczyciela.  

4. Wszelkie substancje używane w pracowni należy traktować jako 

potencjalnie niebezpieczne, nie należy ich kosztować ani wąchać bez 

wyraźnego polecenia nauczyciela. 

5. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie ładu i czystości w miejscu 

pracy.  

6. Na ławkach mogą się znajdować wyłącznie przedmioty, które są 

niezbędne do pracy.  

7. W pracowni chemicznej zabronione jest jedzenie i picie. 

8. Z pracowni nie wolno, wynosić żadnych substancji i materiałów.  

9. 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. 

10. Zabronione jest korzystanie z urządzeń elektronicznych, chyba że 

wymaga tego temat lekcji, a nauczyciel wyraził na to zgodę.  

11. Jeżeli uczeń zauważy jakiekolwiek uszkodzenie sprzętu, szkła 

laboratoryjnego lub wyposażenia, musi natychmiast zgłosić ten fakt 

nauczycielowi.  

12. Każdy uczeń powinien znać miejsce przechowywania w pracowni apteczki 

oraz gaśnicy.  
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13. O każdym nieszczęśliwym wypadku (skaleczenie, poparzenie, rozlanie lub 

rozsypanie związku chemicznego itp.) należy niezwłocznie zawiadomić 

nauczyciela i podać okoliczności zdarzenia.  

14. W sytuacji, gdy nauczyciel ulega wypadkowi, przewodniczący klasy, 

a w razie jego nieobecności, dyżurny informuje innego nauczyciela lub 

pracownika szkoły.  

15. Uczniowie nie chodzą po klasie bez zgody nauczyciela (nie biegają). 

16. W wypadku kontaktu substancji chemicznej ze skórą, oczami lub odzieżą, 

należy spłukać zanieczyszczone miejsce dużą ilością bieżącej wody.  

17. Wszyscy uczniowie muszą przestrzegać przepisów BHP dotyczących 

wykonywania doświadczeń. 

18. Nauczyciel nie może prowadzić eksperymentu, gdy w klasie panuje hałas, 

i/lub uczniowie nie przestrzegają ustalonych wyżej zasad. 

19. Wszelkie problemy lub sytuacje i zdarzenia mające wpływ na zdrowie lub 

bezpieczeństwo uczniów znajdujących się w sali lekcyjnej należy 

natychmiast zgłosić nauczycielowi.  

20. Zabrania się samowolnego otwierania uczniom okien oraz podchodzenia 

do otwartego okna i wychylania się.  

 

Przepisy BHP dotyczące wykonywania doświadczeń przez uczniów 

§1 

1. Przed wykonaniem każdego eksperymentu obowiązują następujące 

zasady postępowania: 

a. Przed przystąpieniem do pracy uczniowie są zobowiązani dokładnie 

zapoznać się z: 

1) opisem całego eksperymentu, 

2) właściwościami stosowanych substancji wg kart charakterystyk. 

b. Przed rozpoczęciem pracy należy założyć niezbędne (wskazane 

i wydawane przez nauczyciela) środki ochrony osobistej (fartuch, 

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. 

c. Przystępując do pracy należy sprawdzić czy: 

1) używany sprzęt jest sprawny, 

2) szkło laboratoryjne jest całe (nie jest pęknięte lub 

wyszczerbione) oraz czyste, 



3 
 

3) wszystkie substancje wykorzystywane w doświadczeniu są 

opisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

d. Wszystkie usterki należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi. 

 

2. W trakcie prowadzenia każdego eksperymentu obowiązują 

następujące zasady postępowania: 

a. Wykonywanie doświadczenia można rozpocząć tylko na wyraźne 

polecenie nauczyciela. 

b. W trakcie doświadczeń należy zachować spokój i nie prowadzić 

głośnych rozmów, porozumiewać można się szeptem. 

c. Nie wolno samodzielnie modyfikować wykonywanych eksperymentów, 

w tym zwiększać ilości stosowanych odczynników, bez uprzedniej, 

wyraźnej zgody nauczyciela.  

d. Należy ściśle przestrzegać reguł wykonywania doświadczeń 

laboratoryjnych (przelewanie, pipetowanie, ogrzewanie itp.) oraz 

instrukcji obsługi sprzętu znajdującego się w pracowni. 

e. Nie wolno pozostawiać żadnych substancji w nieopisanych 

naczyniach.  

f. Po użyciu należy dokładnie zakręcić wszystkie pojemniki. 

 

3. Po zakończeniu każdego eksperymentu obowiązują następujące 

zasady postępowania: 

a. Pozostałości po doświadczeniach należy zagospodarować w sposób 

podany przez nauczyciela. 

b. Szczególnie ostrożnie należy postępować z substancjami żrącymi, 

cuchnącym itp. 

c. Do zlewu nie można wrzucać żadnych substancji stałych (papiery, 

szkło itp.). 

d. Należy dokładnie umyć szkło laboratoryjne i odłożyć wszystkie 

pojemniki z odczynnikami na wskazane przez nauczyciela miejsce. 

e. Należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenia elektryczne zostały 

wyłączone. 

f. Każdy uczeń ma obowiązek, po zakończeniu pracy i uporządkowaniu 

swojego stanowiska, umyć dokładnie ręce. 

g. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: kontrolowanie 

wyposażenia, stanu urządzeń technicznych, instalacji i sprzętu 
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w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia, usuwanie 

istniejących zagrożeń lub niezwłoczne zawiadamianie o nich dyrektora 

lub kierownika gospodarczego. 


