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REGULAMIN PRACOWNI BIOLOGICZNO - PRZYRODNICZEJ
I GEOGRAFICZNEJ

Podstawa prawna:

1) 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.)

2) - 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.)

3) Statut Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi

1. Do pracowni przyrodniczej uczniowie wchodzą w obecności nauczyciela.

2. Obowiązkiem każdego ucznia jest utrzymanie porządku w pracowni. Miejsce pracy 

musi być zawsze czyste. Zauważone na miejscu nieprawidłowości po wejściu do sali 

należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi. Użytkowane podczas zajęć pomoce 

dydaktyczne muszą być pobrane przez uczniów, a po zakończeniu pracy odniesione na 

właściwe miejsce w sposób określony przez nauczyciela.

3. Podczas wykonywania ćwiczeń należy unikać głośnych rozmów, zbędnego 

gromadzenia się. W razie konieczności porozumiewać się półgłosem. Nie wolno 

samowolnie chodzić po pracowni w czasie lekcji.

4. Każdy uczeń zobowiązany jest do dbania o wyposażenie pracowni (meble, sprzęt, 

modele, plansze, tablice, mapy, globusy, preparaty i inne pomoce). Z pomocy 

naukowych uczniowie korzystają tylko za zgodą i w obecności nauczyciela. Surowo 

zabronione jest samowolne wynoszenie z pracowni odczynników i innych pomocy 

naukowych.

5. Nie należy wykonywać żadnego ćwiczenia i nie należy uruchamiać żadnego 

przyrządu oraz sprzętu bez uprzedniego polecenia nauczyciela.

6. Hodowle prowadzone w pracowni należy pielęgnować tylko w porozumieniu 

z nauczycielem wg wcześniej określonych zasad.

7. Podczas obserwacji i doświadczeń uczniowie stosują się do zasad pamiętając o tym, że 

niedokładność, nieuwaga, niedostateczne zaznajomienie się z przyrządami



Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Inowrocławiu

i właściwościami substancji, z którymi się pracuje, niestosowanie się do instrukcji 

może spowodować nieszczęśliwy wypadek. Niezbędne jest:

a) zachowanie szczególnej ostrożności ( zwłaszcza podczas pracy z ogniem, 

substancjami łatwopalnym, szkłem laboratoryjnym i ostrymi przyrządami) 

i dostosowanie się bezwzględnie do poleceń prowadzącego oraz nie wykonywanie 

doświadczeń na własną rękę;

b) przestrzeganie zakazu smakowania i wąchania badanych substancji bez wyraźnego 

pozwolenia nauczyciela;

c) uważne zapoznanie się z instrukcją przed wykonaniem każdego doświadczenia i jej 

dokładne zastosowanie;

d) uważne i delikatne posługiwanie się sprzętem, przyrządami i innymi pomocami 

naukowymi zgodnie z ich przeznaczeniem;

e) używanie do ćwiczeń czystych naczyń;

f) przestrzeganie zakazu jedzenia i picia podczas wykonywania doświadczeń, kładzenia 

na stołach żywności i picia z naczyń laboratoryjnych;

g) w razie konieczności, po skończeniu pracy, umycie rąk;

h) poszanowanie przyrody.

8. Każde uszkodzenie instalacji elektrycznej, sprzętu lub przyrządu musi być 

niezwłocznie zgłoszone nauczycielowi.

9. W razie nieszczęśliwego wypadku, należy natychmiast zgłosić się do nauczyciela, 

podać okoliczności wypadku i bezwzględnie stosować się do poleceń nauczyciela.

10. We wszystkich wątpliwych sprawach nie objętych regulaminem należy zgłaszać się do 

nauczyciela.


