
REGULAMIN PRACOWNI  

BIOLOGICZNO-GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZEJ 

 

 

1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. 

2. Każdy uczeń posiada stałe miejsce pracy, którego nie może zmieniać 

bez zgody nauczyciela. 

3. W czasie lekcji nie wolno samowolnie chodzić po pracowni. 

4. Po wejściu do sali lekcyjnej uczniowie przygotowują się do zajęć (wyjmują podręczniki, 

zeszyty i inne niezbędne przybory). 

5. Obowiązkiem każdego ucznia jest utrzymanie  porządku w miejscu pracy.  

6. Z pomocy naukowych uczniowie korzystają tylko za zgodą i w obecności nauczyciela. 

7. Pobrane materiały na początku zajęć np. pomoce naukowe, globusy, atlasy, mikroskopy itp. 

muszą być po zakończeniu pracy, odniesione na właściwe miejsce. 

8. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi. 

9. Podczas wykonywania ćwiczeń w grupach  należy unikać głośnych rozmów, krzyków, 

zbędnego gromadzenia się. W razie konieczności należy porozumiewać się półgłosem. 

10. Podczas doświadczeń uczniowie:        

 przed wykonaniem doświadczenia uważnie czytają instrukcję.     

 doświadczenia przeprowadzają zgodnie z instrukcją i objaśnieniami nauczyciela  

z zachowaniem należytych środków ostrożności, aby nie narazić na 

niebezpieczeństwo siebie i innych. 

 nie mogą wykonywać żadnego ćwiczenia i uruchamiać przyrządu bez uprzedniego 

polecenia nauczyciela. 

11. Nie należy wykonywać ćwiczeń w brudnych naczyniach. 

12. W czasie doświadczeń obowiązuje zakaz jedzenia i picia. 

13. Bez polecenia nauczyciela nie wolno smakować i wąchać badanych substancji.  

14. Nie wolno pić wody z naczyń laboratoryjnych. 

15. W razie zaistniałego urazu (skaleczenie, poparzenie, itp. ) należy natychmiast zgłosić się do 

nauczyciela i podać okoliczności zajścia. Nie wolno samemu podejmować środków 

zaradczych.  

16. Hodowle prowadzone w pracowni należy pielęgnować tylko za zgodą nauczyciela. 

17. Zauważoną uszkodzoną instalację elektryczną i sprzęt audiowizualny należy niezwłocznie 

zgłosić nauczycielowi.  

18. Uczeń zobowiązany jest do dbania o wyposażenie pracowni (meble, plansze, tablice, atlasy, 

mapy, globusy, mikroskopy i inne eksponaty). 

19. Za umyślne zniszczenie pomocy naukowych lub mebli rodzice ucznia ponoszą 

odpowiedzialność materialną. 

20. Po skończeniu lekcji na polecenie nauczyciela uczniowie pakują plecaki (jest również 

możliwość pozostawienia podręczników w sali lekcyjnej w wyznaczonym przez nauczyciela 

miejscu-szafce) wychodzą na przerwę, natomiast dyżurni porządkują salę lekcyjną. 

 

 


