Regulamin pracowni biologicznej
1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko w obecności nauczyciela.
2. Wszystkich przebywających w pracowni obowiązuje zachowanie porządku i czystości oraz
dbałość o sprzęt.
3. Wszelkie przestawienia pomocy, sprzętów i wyposażenia oraz przenoszenie ich poza
pomieszczenie pracowni jest dopuszczalne tylko za zgodą opiekuna pracowni.
4. Nikt nie opuszcza swojego miejsca bez zgody nauczyciela.
5. Uczniowie troszczą się o utrzymanie w dobrym stanie powierzonego do ich dyspozycji w
pracowni mienia i odpowiadają za nie materialnie.
6. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z pomocy naukowych znajdujących się w sali,
otwierać szafek i szuflad.
7. Uczeń ma obowiązek pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni.
8. Obsługą komputera, projektora, wizualizera, tablicy multimedialnej zarządza nauczyciel.
9. Internet może być wykorzystywany jedynie do celów dydaktycznych.
10. Uczeń może używać telefonu komórkowego/tabletu itp. na lekcji tylko na wyraźne polecenie
nauczyciela. W pozostałych sytuacjach telefon w czasie lekcji powinien znajdować się w
plecaku/torbie/torebce.
11. Bezpośrednio po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje miejsce, po przywitaniu się z
nauczycielem przygotowuje się do zajęć.
12. Przed przystąpieniem do wykonania ćwiczenia laboratoryjnego należy ubrać fartuch ochronny
i dokładnie zapoznać się z instrukcją.
13. Wykonywanie ćwiczenia i uruchomienie przyrządów może nastąpić na polecenie nauczyciela.
14. Podczas ćwiczeń nie wolno używać uszkodzonych przyrządów, nadtłuczonych lub pękniętych
preparatów. Każde uszkodzenie sprzętu lub pomocy należy zgłosić nauczycielowi
prowadzącemu zajęcia oraz opiekunowi pracowni.
15. Podczas wykonywania ćwiczeń należy unikać głośnych rozmów oraz zbędnego gromadzenia
się.
16. Ćwiczenia należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków ostrożności.
17. Nie należy wykonywać żadnego ćwiczenia, ani korzystać z pomocy bez uprzedniego
polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia.
18. W czasie lekcji nie wolno badać organoleptycznie bez polecenia nauczyciela prezentowanych
eksponatów i substancji chemicznych.
19. W pracowni biologicznej nie wolno spożywać pożywienia ani napojów oraz przechowywać
żywności na ławce.
20. Zabrania się siadania na parapetach i wychylania się przez okna pracowni.
21. Po przeprowadzonych zajęciach, każda grupa jest zobowiązana do sprzątnięcia swojego
stanowiska. Pamiętają także o tym, że należy umyć ręce po zakończonych ćwiczeniach
laboratoryjnych.
22. O każdym wypadku lub złym samopoczuciu należy natychmiast powiadomić nauczyciela.
23. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów BHP oraz zaleceń
nauczyciela związanych z przebywaniem w pracowni biologicznej oraz wykonywaniem
ćwiczeń.
24. Jeśli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek
nieprawidłowość zgłosić dyrektorowi celem niezwłocznego ich usunięcia.
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