
1 

 

REGULAMIN  

PRACOWNI CHEMICZNO-FIZYCZNEJ 

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 STO 

IM. EDWARDA HR. RACZYŃSKIEGO 

W POZNANIU 

 

 

1. Do pracowni uczniowie wchodzą w obecności nauczyciela. 

2. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po upewnieniu się przez nauczyciela, że stan urządzeń 

technicznych i narzędzi pracy oraz warunki środowiska nie stwarzają zagrożenia 

dla bezpieczeństwa. 

3. Każdy uczeń zajmuje swoje miejsce i nie opuszcza go bez zgody nauczyciela. 

4. Przed dopuszczeniem do zajęć nauczyciel zaznajamia uczniów z zasadami i metodami pracy 

zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywanych czynnościach. 

5. Doświadczenia należy przeprowadzać ściśle według opisu zawartego w podręczniku 

lub podanego przez nauczyciela. 

6. Nie wolno wykonywać eksperymentów oraz prac nie wchodzących w zakres doświadczenia. 

7. Wszystkie substancje stosowane do doświadczeń należy traktować jak trucizny: nie wolno 

ich dotykać, sprawdzać smaku i zapachu. 

8. Nauczyciel zapoznaje uczniów z kartami charakterystyk substancji chemicznych 

niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych wykorzystywanych podczas zajęć. Karty 

umieszczone są w łatwo dostępnym miejscu. 

9. Na polecenia nauczyciela można sprawdzić zapach substancji przez skierowanie jej par 

ruchem wachlującym dłoni w stronę nosa. 

10. Przy ogrzewaniu substancji w probówce należy skierować wylot w stronę, gdzie nikogo 

nie ma i delikatnie nią poruszać. 

11. Podczas posługiwania się ogniem lub wrzątkiem zachować szczególną ostrożność, wiązać 

długie włosy, nie dmuchać na płomień. 

12. Doświadczenia należy przeprowadzać na przeznaczonych do tego podkładkach 

lub stojakach. 

13. Uczeń pracujący w pracowni szkolnej, w celu zabezpieczenia przed działaniem 

niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowa czynników zaopatrzony zostaje w niezbędne 

środki ochrony indywidualnej. 

14. O każdym nieszczęśliwym zdarzeniu (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie 

się substancji, rozlanie lub rozsypanie związku chemicznego itp.) należy niezwłocznie 

zawiadomić nauczyciela i podać okoliczności zdarzenia. 

15. W pracowni nie wolno jeść i przechowywać żywności na stole. 

16. Do pracowni chemicznej nie wolno przynosić żadnych materiałów bez polecenia 

nauczyciela ani wynosić z niej substancji i innych pomocy dydaktycznych. 

17. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek na swoich miejscach pracy. 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2019 r.  

  


