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Regulamin pracowni przyrodniczej 

w Szkole Podstawowej nr 14  

im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 

  

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami (Dz.U. poz. 1166 

z dnia 28 maja 2020 r.) 

2. Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym 

Sączu. 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Wchodzenie i przebywanie w pracowni dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela. 

2. Po dzwonku na lekcję należy ustawić się przed klasą i czekać na nauczyciela. 

3. Do pracowni nie wolno wchodzić z jedzeniem i piciem. 

4. Po wejściu do sali uczniowie zajmują swoje stałe miejsca, którego nie można zmieniać bez 

zgody nauczyciela. 

5. Korzystanie z urządzeń oraz pomocy naukowych w pracowni odbywa się wyłącznie za zgodą 

nauczyciela. 

6. Wszystkie urządzenia w pracowni uruchamia tylko nauczyciel. 

7. Zakazany jest dostęp uczniów do szafek i szuflad. 

8. Potrzebny sprzęt podaje wyłącznie nauczyciel. 
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9. Nieprawidłowe działanie urządzeń oraz innych pomocy należy niezwłocznie zgłosić 

nauczycielowi. 

10. Podczas posługiwania się pomocami naukowymi należy zachować szczególną dyscyplinę oraz 

bezwzględnie stosować się do instrukcji i poleceń nauczyciela. 

11. Podczas wykonywania doświadczeń uczniów obowiązują następujące zasady: 

1. doświadczenia mogą być wykonywane tylko za zgodą nauczyciela, 

2. doświadczenie wymagające odpowiedniego zestawu, może być wykonane dopiero po 

sprawdzeniu zestawu przez nauczyciela, 

3. w czasie wykonywania doświadczeń należy rygorystycznie przestrzegać wszystkich uwag i 

wskazówek nauczyciela, 

4. po wykonaniu doświadczenia należy starannie umyć ręce. 

12. Wszelkie skaleczenia, oparzenia lub inne nieszczęśliwe wypadki należy natychmiast zgłosić 

nauczycielowi. 

13. Każdy uczeń jest zobowiązany do dbania o porządek na stanowisku pracy oraz osprzęt i inne 

pomoce naukowe. 

14. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu oraz innych pomocy odpowiada osoba, która jest 

powodowała i zobowiązana jest naprawić szkodę lub odkupić zniszczony sprzęt. 

15. Po skończeniu zajęć na polecenie nauczyciela uczniowie porządkują stanowiska pracy i 

wychodzą na przerwę. 

  

§ 2. 

Zasady bezpieczeństwa 

 

1. W czasie zajęć bezwzględnie wymagana jest obecność nauczyciela. 

2. Uczniom zakazuje się: 

1. opuszczania pracowni w czasie zajęć bez zgody nauczyciela, 

2. korzystania z Internetu bez zgody nauczyciela, 

3. wnoszenia jedzenia i picia, 

4. korzystania z telefonów komórkowych na zajęciach, 

5. dostępu do szafek i szuflad ze sprzętem. 

3. Praca na zajęciach pozalekcyjnych odbywać się może tylko według harmonogramu 

przygotowanego przez nauczyciela. 

4. Sprzęt potrzebny do zajęć podaje wyłącznie nauczyciel. 

 


