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REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ
PRZED PRZYSTĄPIENIEM Do PRACY

1. Do pracowni chemicznej uczniowie wchodząpod opieką nauczyciela.
2. Uczniowie zajmujązawsze te same, przydzielone na pierwszych zajęciach miejsca.

3. W pracowni chemicznej niedozwolone jest jedzenie i picie.
4. Z pracowni nie wolno wynosió substancji chemicznych ani sprzętu.

5. Przed,przystąpieniem do wykonywania doŚwiadczenuczniowie zapoznają się z
a. dokładnym opisem doświadczenia'
b. właściwościami używanych substancj i, stwarzanymi przez nie zagroŻeniami

or az b ezpieczny m spo s obem p o stępowan ia z nimi,
c. zasadarti b ezpieczeftstwa obowi ązu1ącymi po dczas wykonywania

doświadczenia i ściśle musząje przestrzegać.
6. Pamiętaó o:

a. załoŻeniuniezbędnych środków ochrony osobistej (fartuch, okulary,
rękawice) zgodnie z poleceniem nauczyciela,

b. spięciu długich włosów,
c. pobraniu niezbędnego sprzętu i odczyrnikow orazprzygotowaniu miejsca

pracy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.
7. o kazdym nieszczęŚlirymzdarzeniu (skaleczeniu,rozlaniu lub rozsypaniuzwiązku

chemicznego,rozbiciunaczyniaitp.)na|eŻynlezwłoczniezalviadomićnauczycielai
po dać okoliczno ś ci zdar zetia.

W TRAKCIE PRACY NALEŻY PAMIĘrAĆ, Żn:
1. Wykonyvanie doświ adczenia moŻna rozpocząć tylko na vłyruźne polecenie
nauczycłela.
2. W trakcie przeprowadzaniadoświadczeńnaleĘ się skoncentrowaó nad nim,
zachować spokój i nie prowadzić gŁośnych rozmów. JeŻeliuczęftchce omówió
przebieg doświadczęniaztlauczycielem lub innym uczriem, powinien to zrobió
ściszonym głosem.
3. Nalezy ściŚle ptzestrzegać reguł wykonywania podstawowych czynności
laboratoryjnych (przelewanie, pipetowanie, mieszanie, ogrzewanie itp.) oraz zasad

postępowania z substancj ami niebezpiec znyml
4. Nie wolno samodzielnie modyfikować wykonywanych doŚwiadczeń w tym
zwiększać, ilości stosowanych odczynników, bez uprzedniego zezwolenianauczyciela-
5. Nie wolno pozostawiać Żadnychsubstancji w naczyniachbez etykiety (opisu).

6. Po użyciunaleŻy natychmiastzamknąć wszystkie słoiki i butelki'
7. JeŻeli sąjakiekolwiek wątpliwości, jak postępować w trakcie wykonywania
doŚwiadczenia lub zaobserwuje się jego nietypowy przebiegnaleŻy natychmiast
poprosiÓ nauczyciela o radę.

P o ZAKDŃCZ ENIa D o Ś WaD CZ ENIA NALEŻY :
1. Zagospodatować odpady chemiczne w sposób podany przeznauczyciela.
2. Dokładnie umyć szkło laboratoryjne.
3. Wszystkiepojemniki zodczynnikami, czyste szkło laboratoryjne orazsprzęt

odkłada się na właściwe miejsce. Należy równieŻuprzątnąó i zettzeó blat roboczy.
4. Umyó dokładnie ręce i uporządkować swoje stanowisko.
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