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REGULAMIN PRACOWNI BIOLOGICZNEJ 

 

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

jest wchodzenie uczniom na zaplecze pracowni bez wyraźnego zalecenia nauczyciela. 

2. Wszelkie przestawienia pomocy, sprzętów i wyposażenia oraz przenoszenie ich 

poza pomieszczenie pracowni jest dopuszczalne tylko za zgodą opiekuna pracowni. 

3. Podczas zajęć należy dokładnie słuchać i przestrzegać wszystkich zaleceń 

nauczyciela.  

4. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek doświadczeń bez wyraźnego polecenia 

nauczyciela. 

5. Nie wolno kosztować żadnej substancji w pracowni.  

6. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za utrzymanie ładu i czystości w miejscu pracy.   

Na ławkach i stołach  mogą się znajdować wyłącznie przedmioty, które są niezbędne 

do pracy.  

7.  Zabronione jest jedzenie i picie, nie wolno też żadnych środków spożywczych kłaść 

na ławkach . 

8. Z pracowni nie wolno wynosić żadnych substancji i materiałów.  

9.  Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z pomocy naukowych znajdujących 

się  w sali, otwierać szafek i szuflad.  

10. Obsługą komputera, projektora,  tablicy multimedialnej zarządza nauczyciel.  

11. Bezpośrednio po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje miejsce i przygotowuje 

się do zajęć. 

12.  Wykonywanie ćwiczenia i uruchomienie przyrządów może nastąpić na polecenie 

nauczyciela.  

13. Podczas ćwiczeń nie wolno używać uszkodzonych przyrządów, nadtłuczonych 

lub pękniętych preparatów. Każde uszkodzenie sprzętu lub pomocy należy zgłosić 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia oraz opiekunowi pracowni.  

14. Ćwiczenia należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków ostrożności. 

15. Po przeprowadzonych zajęciach każda grupa jest zobowiązana do sprzątnięcia 

swojego stanowiska. Należy umyć ręce po zakończonych ćwiczeniach.  
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16. O każdym wypadku bądź złym samopoczuciu należy natychmiast powiadomić 

nauczyciela.  

17. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów BHP 

oraz zaleceń nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni biologicznej 

i wykonywaniem ćwiczeń.  

18.  Jeśli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma 

obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem niezwłocznego ich usunięcia. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 

 


