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REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ 

A. Przepisy ogólne 

1. W laboratorium chemicznym uczniowie mog� przebywa� tylko w obecno�ci nauczyciela. Zabrania si� 
uczniom wchodzenia na zaplecze pracowni bez wyra�nego polecenia nauczyciela. 

2. Podczas zaj�� nale�y post�powa� dokładnie według wskazówek podanych przez nauczyciela. 

3. Do�wiadczenia mo�na wykonywa� tylko na wyra�ne polecenia nauczyciela. 

4. Zabrania si� w laboratorium próbowania jakiejkolwiek substancji. Substancje chemiczne wolno dotyka� 
lub w�cha� jedynie za zgod� nauczyciela.  

5. Ka�dy ucze� jest odpowiedzialny za utrzymanie porz�dku na stanowisku pracy. Na ławkach i stołach 
laboratoryjnych mog� si� znajdowa� wył�cznie przedmioty niezb�dne do pracy. Torby, plecaki czy 
płaszcze nie mog� stanowi� zagro�enia. 

6. W pracowni chemicznej niedozwolone jest jedzenie i picie. Produktów spo�ywczych nie wolno kła�� na 
ławkach i stołach laboratoryjnych. 

7. Z pracowni nie wolno wynosi� substancji chemicznych ani sprz�tu bez pozwolenia nauczyciela.  

8. Je�eli ucze� zauwa�y uszkodzony sprz�t, szkło laboratoryjne lub wyposa�enie powinien natychmiast 
zgłosi� to nauczycielowi.  

9. W razie wypadku lub po�aru nale�y powiadomi� nauczyciela. Ka�dy ucze� powinien zna� miejsce, gdzie 
w pracowni znajduje si�: zestaw pierwszej pomocy, prysznic bezpiecze�stwa, ga�nica, koc ga�niczy, 
piasek itp. 

10. O ka�dym nieszcz��liwym wypadku (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie si� substancji, 
rozlanie lub rozsypanie zwi�zku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) nale�y niezwłocznie zawiadomi� 
nauczyciela i poda� okoliczno�ci wypadku. Ucze� mo�e samodzielnie uprz�tn�� (zetrze�) jedynie 
niewielkie ilo�ci rozsypanych, b�d� rozlanych nieszkodliwych substancji, natomiast jest zobowi�zany 
zgłosi� nauczycielowi ka�de powa�niejsze zdarzenie. 

11. W razie kontaktu substancji chemicznej ze skór�, oczami lub odzie��, nale�y przemywa� zanieczyszczone 
miejsce du�� ilo�ci� bie��cej wody, przez co najmniej 15 minut. 

12. Wszyscy uczniowie podczas wykonywania do�wiadcze� musz� przestrzega� podanych poni�ej przepisów 
bezpiecze�stwa. 
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B. Przepisy bezpiecze�stwa dotycz�ce wykonywania przez uczniów do�wiadcze� chemicznych  

Przed przyst�pieniem do wykonywania do�wiadczenia uczniowie powinni: 

1. Zapozna� si� z: 

� dokładnym opisem do�wiadczenia; 

� wła�ciwo�ciami u�ywanych substancji, stwarzanymi przez nie zagro�eniami oraz bezpiecznym 
sposobem post�powania z nimi;  

� zasadami bezpiecze�stwa obowi�zuj�cymi podczas wykonywania do�wiadczenia i �ci�le ich 
przestrzega� . 

2. Pami�ta� o:  

� zało�eniu niezb�dnych �rodków ochrony osobistej (fartuch, okulary ochronne, r�kawice), zgodnie z 
poleceniem nauczyciela; 

� pobraniu niezb�dnego sprz�tu i odczynników oraz przygotowaniu miejsca pracy zgodnie ze 
wskazówkami nauczyciela; 

� spi�ciu długich włosów; 

� zdj�ciu lub zabezpieczeniu (np. poprzez zało�enie fartucha laboratoryjnego) lu�nej odzie�y, krawatów, 
chustek itp., by nie stwarza� niepotrzebnego zagro�enia. 

3. Sprawdzi� czy: 

� u�ywany sprz�t jest sprawny; 

� szkło laboratoryjne jest czyste i nieuszkodzone (nie ma p�kni�� lub wyszczerbie�); 

� substancje wykorzystywane w do�wiadczeniu s� opatrzone prawidłowymi etykietami, zawieraj�cymi 
informacje o zagro�eniach.  

Wszelkie usterki nale�y niezwłocznie zgłosi� nauczycielowi lub laborantowi. Nie wolno wykonywa� 
do�wiadcze�, posługuj�c si� uszkodzonym lub brudnym szkłem laboratoryjnym albo niesprawnymi 
urz�dzeniami.  

Podczas wykonywania do�wiadczenia nale�y pami�ta�, �e: 

4. Wykonywanie do�wiadczenia mo�na rozpocz�� tylko na wyra�ne polecenie nauczyciela. 

5. W trakcie przeprowadzania do�wiadcze� nale�y si� skoncentrowa� na nim, zachowa� spokój i nie 
prowadzi� gło�nych rozmów. Je�eli ucze� chce omówi� przebieg do�wiadczenia z nauczycielem lub 
innym uczniem, powinien to robi� �ciszonym głosem. 

6. Nie wolno samodzielnie modyfikowa� wykonywanych do�wiadcze�, w tym zwi�ksza� ilo�ci 
stosowanych odczynników, bez uprzedniego zezwolenia nauczyciela. 

7. Nale�y �ci�le przestrzega� reguł wykonywania podstawowych czynno�ci laboratoryjnych (przelewanie, 
pipetowanie, ogrzewanie itp.), zasad post�powania z substancjami niebezpiecznymi  oraz instrukcji 
obsługi urz�dze� znajduj�cych si� w pracowni.  
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8. Nie wolno pozostawia� �adnych substancji w naczyniach bez etykiety (opisu). 

9. Po u�yciu nale�y natychmiast zamkn�� wszystkie butelki i słoiki. 

10. Je�eli s� jakiekolwiek w�tpliwo�ci jak post�powa� w trakcie wykonywania do�wiadczenia lub 
zaobserwuje si� jego nieoczekiwany, nietypowy przebieg, natychmiast nale�y poprosi� nauczyciela o 
rad�. 

Po zako�czeniu do�wiadczenia nale�y: 

11. Zagospodarowa� odpady chemiczne po do�wiadczeniach w sposób podany przez nauczyciela. 
Szczególnie ostro�nie nale�y post�powa� z substancjami �r�cymi, truj�cymi, cuchn�cymi, reaktywnymi 
itp. Do zlewu nie wolno wrzuca� �adnych substancji stałych (papierów, szkła, metali, substancji 
chemicznych itp.). 

12. Dokładnie umy� szkło laboratoryjne. W przypadku problemów z umyciem u�ywanej aparatury, trzeba 
zwróci� si� o pomoc do nauczyciela. Wszystkie pojemniki z odczynnikami, czyste szkło laboratoryjne 
oraz sprz�t odkłada si� na wła�ciwe miejsce. Nale�y równie� uprz�tn�� i zetrze� blat roboczy.  

13. Sprawdzi�, czy wszystkie zawory wodne i gazowe zostały zamkni�te, a urz�dzenia elektryczne 
wył�czone. 

14. Umy� dokładnie r�ce po uko�czeniu pracy i uporz�dkowaniu swojego stanowiska. 


