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REGULAMIN PRACOWNI FIZYCZNO-CHEMICZNEJ

Podstawa prawna:

1) Dz.U. 2015 nr 0 pozycja 1203 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz.U. 2003. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

3) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169. poz. 1650 
z późn. zm.)

4) Statut Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi

1. Do pracowni tizyczno-chemicznej uczniowie wchodzą w obecności nauczyciela.

2. Obowiązkiem ucznia jest utrzymanie wzorowego porządku w pracowni.

3. Podczas wykonywania ćwiczeń, należy unikać głośnych rozmów , krzyków, zbędnego 

gromadzenia się.

4. Doświadczenia, pokazy, eksperymenty należy przeprowadzać z zachowaniem 

należytych środków ostrożności, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie

i innych.

5. Przyrządy używane do eksperymentów uruchamia się po instruktarzu i na polecenie 

nauczyciela.

6. M iejsce pracy musi być zawsze czyste. Pobrane odczynniki, szkło i przyrządy muszą 

być po zakończeniu eksperymentu odniesione na właściwe miejsce w stanie czystym.

7. Każde uszkodzenie przyrządów musi być zgłaszane nauczycielowi.

8. Naczynie z odczynnikami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem i nie 

dopuszczać do zmieszania.

9. Nie należy wyrzucać do kosza resztek niebezpiecznych substancji. Żadnych substancji 

z pracowni nie wolno nikomu dawać, ani brać do domu.

10. W razie nieszczęśliwego wypadku należy natychmiast zgłosić się do nauczyciela

i podać okoliczności wypadku. Nie wolno samemu podejmować środków zaradczych.
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11. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do przestrzegania zasad dotyczących 

wykonywania doświadczeń, pokazów, eksperymentów.

12. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem należy zgłaszać się do 

nauczyciela.
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