
REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ. 

 

1. W pracowni mogą przebywać uczniowie tylko w obecności nauczyciela. 

2. Obowiązkiem ucznia jest utrzymanie ładu i czystości w miejscu pracy. 

3. Każdy uczeń posiada w pracowni swoje stałe miejsce, ustalone na początku roku 

szkolnego. 

4. Uczeń wchodząc do pracowni na lekcje sprawdza czystość i wygląd swojego stanowiska 

pracy. Spostrzeżone usterki zgłasza natychmiast nauczycielowi. 

5. Dyżurni w czasie lekcji pomagają w rozkładaniu pomocy i wykonywaniu pokazów.  

Po lekcji zobowiązani są do sprzątnięcia odczynników i przyrządów, sprawdzenia 

porządku oraz czy krany od wody są zamknięte, a także otwierają okna, aby w czasie 

przerwy wywietrzyć pracownię. 

6. Podczas wykonywania ćwiczeń należy zachować spokój, powagę i unikać zbędnego 

gromadzenia się. 

7. Uczniowie wykonują tylko doświadczenia wskazane przez nauczyciela  

z zachowaniem wskazanych przez nauczyciela lub podręcznik środków ostrożności tak, 

aby nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

8. Każde uszkodzenie sprzętu lub szkła musi być zgłoszone nauczycielowi. 

9. Naczynia z chemikaliami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem.  

Nie dopuścić do pomieszania chemikaliów. 

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

do przeznaczonych na ten cel pojemników. 

11. Nie wrzucać do zlewów stłuczonego szkła i substancji stałych, które mogą spowodować 

zapchanie przewodów kanalizacyjnych. 

12. Nie wolno wylewać do zlewów kwasów, roztworu nadmanganianu potasu i innych 

wskazanych przez nauczyciela substancji. Należy je usuwać do specjalnie w tym celu 

przygotowanych naczyń kamionkowych. 

13. Pobrane odczynniki, szkło i przyrządy należy po zakończeniu ćwiczeń odnieść  

na właściwe miejsce w stanie czystym. 

14. Żadnych substancji i materiałów nie wolno z pracowni nikomu dawać, ani brać do domu. 

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



okoliczności wypadku. Nie wolno samemu podejmować środków zaradczych.  

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

16. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów BHP 

dotyczących ćwiczeń uczniowskich. 

 

 


