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14. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W KWILCZU 

 

PRACOWNIE KOMPUTEROWE: 

1. W pracowni komputerowej uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela.  

2. Uczniowie po wejściu do klasy zajmują wyznaczone miejsca.  

3. Uczniowie odpowiedzialni są za sprzęt na swoim stanowisku pracy. 

4. Uczeń nie może instalować żadnego oprogramowania.  

5. Uczeń nie może zmieniać zawartości dysków.  

6. W pracowni komputerowej nie wolno spożywać posiłków.  

7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu komputera należy niezwłocznie zgłosić nauczycie-

lowi.  

8. Po lekcji uczeń zostawia ład i porządek na swoim stanowisku.  

9. W czasie przerwy uczniowie opuszczają pracownie, a dyżurni wietrzą ją. 

10. Odpowiedzialność materialną za poniesione szkody ponoszą rodzice (opiekunowie).  

 

PRACOWNIA CHEMICZNA: 

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 lek-

cji 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 groma-

dzenia 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 dopu-

ścić do pomieszania chemikaliów.  

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

czonych na ten cel pojemników.  

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

pchanie przewodów kanalizacyjnych.  

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

nych przez nauczyciela substancji. Należy je usuwać do specjalnie w tym celu przygotowa-

nych naczyń kamionkowych. 
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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 wszyst-

kich sprawach nie objętych regulaminem należy zgłaszać się do nauczyciela.  

16. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów BHP dotyczą-

cych ćwiczeń uczniowskich.  

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA: 

1. Pracownia rysunku i malarstwa jest miejscem zdobywania wiadomości i umiejętności praktycz-

nych z zakresu rysunku i malarstwa. 

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

3. Uczeń może przystąpić do zajęć, jeżeli:  

− został zapoznany z technikami pracy i zasadami zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pod-

czas wykonywanych zajęć,  

− został zapoznany z regulaminem pracowni,  

− nauczyciel sprawdził stan pracowni upewniając się, że warunki środowiska pracy nie stwarzając 

zagrożenia dla uczniów,  

− uzyskał zgodę nauczyciela na przystąpienie do pracy. 

4. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, uczeń ma obowiązek zgłosić się do nauczycie-

la po wskazówki i wyjaśnienia. 

5. Przed przystąpieniem do pracy z użyciem materiałów malarskich (farby, rozpuszczalniki), nau-

czyciel ma obowiązek zapoznać ucznia z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania w/w. 

6. Podczas zajęć z malarstwa należy szczególnie dbać o regularne wietrzenie pomieszczeń. 

7. Zachować szczególną uwagę podczas posługiwania się przedmiotami ostrymi. 

8. Przy pracach mogących powodować zabrudzenie lub zniszczenie odzieży własnej, uczeń obo-

wiązany jest do stosowania odzieży ochronnej. 

9. Podczas zajęć nie należy rozrzucać narzędzi i przedmiotów pracy. Nie należy przeszkadzać in-

nym i nie pozwolić przeszkadzać sobie. 

10. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy. 

11. Uczeń może opuścić pracownie tylko za zgodą nauczyciela. 

12. Zabrania się: 

− samowolnego wynoszenia narzędzi z pracowni, 

− wykonywania prac innych niż określił nauczyciel, 

− dotykania zabrudzonymi dłońmi ust, nosa i oczu, 

− ignorowania drobnych urazów i skaleczeń, pozostawiając je bez opatrunku, 

− jedzenia podczas zajęć. 

13. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach uczeń powiadamia nauczyciela 

bez zbędnej zwłoki. 

14. W razie zdarzenia wypadkowego natychmiast zgłosić ten fakt nauczycielowi. 

15. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianej niniejszym regulaminem, uczeń powiada-

mia o tym fakcie nauczyciela. 

 


