REGULAMIN BHP W PRACOWNI PODSTAW PNEUMATYKI
.
2.
3.
4.

Ucmiowie wchodzą do pracowni za wiedzą i zgodą opiekuna pracowni.

5.

iabrania się prowadzenia zajęć praktycznych i ćwiczęń bez dozoru nauczyciela oraz przebyvvania
ucmiów w pracowni podstaw pneumatyki w czasie przęrw lekcyjnych.
Stanowiskopracy uczniowiprzydzielanauczyciel izabrania się zmieniać bez uzgodnienia.
IJczeńmoże przystąpić do wykonl,rrania ćwiczeń, jeżeli
a. został zapomany z metodami pracy i zasadami zapewniającymi beąieczeństwo i higienę
pracy przy wykonyrraniu ćwiczeń na stanowiskach nĄdujących się w pracowni Przez

1

6.
7.

Uczniowię zgł:aszająna się na zajęciapuŃtualnie.
Ucmiowie ubrani są w odziężczystą i dopasowaną do swojego wzrostu.
Torby lub plecaki uczniowi pozostawiają w miejscu wskazanym przęz rLavczyciela prowadzącego
zajęcia.

b.
c.
d.

natlc zy ciela prowadzące g o zaję cia.
przeprowadŹone szkolenie zostało odnotowane w dzienniku lekcyjnym lub innej dokumentacji

ucmia,

zapoznał się z niniejszym regulaminem
będzie wykonywał ćw iczenia,

nauczyciel prowadzący ćwiczenia sprawdził stan technicmy wszystkich urządzeń
znajdujących się w pracowni i upewnił się, że warunki środowiska pracy nie stwarzaią

zagrożeńdlażadnej z osób majdujących się w pracowni,
uzyskał zgodę od nauczycie|aprowadzącego zajęciana przystąpienie do ćwiczeń,
8. lJczeńnawyznaczonym stanowisku wykonyrrać może tylko przydzielone mu ćwiczenia,
9. Jezeli uczeń w trakcie wykonl.wania ćwiczęn zauważy nieprawidłowościlub zagrożenia, Powinien
zgłosić to nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, w cęlu ich naĘchmiastowego usunięcia.
natychmiast
-razię
wąĘltwościdotyczących bezpieczeństwa podczas wykonyrania ćwiczefi uczeh powinien
l0. W
zg}osić się do nauczyciela prowadzącego zĄęciapo stosowne wskazówki i wyjaśnienia,
11. JÓżefi uczeń majakiekolwiek wąĘliwościco do bezpieczlego wykonywania ćwiczeh, nie powinien
przystąpić do ich wykonania.
t2. Załadiporządek w pracowni odpowiadają wszyscy uczniowie.
13. Po zakohczeniu zajęć:
a. uczeń zobowiązanyjest vyłączyćizabezpieczyćprzedprrypadkowyn włączeniem lrządzenia
uzylvane w trakcie zajęć,
b. ńoZyć używane przedmioĘ naryznaczone miejsca,
c. dokładnie posprzątać swoje stanowisko, sprzęt ochrony osobistej oczyścić i odłoźyćna miejsce
d. sprawdzić, czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy zagrożeń dla osób trzecich.
14. IJczęń moze opuścićpracownię ĘIko zazgodąnauczyciela prowadzącego zajęcia.
15. W razie wypadku należy: wyłączyć wządzenie stanowiące zagrożerie, w miarę mozliwości udzielić
pierwszej pomocy, w razie potrzeby węzwać pomoc medyczną akużdy wypadek bezwzględnie zgłosić

e.

16.

nauczycielowi,
W przypadku zaistnienia s}tuacji nieprzewidzianej niniejszyrn regulaminem, uczący się powinien
natychmiast powiadomić nauczyciela prowadząceg o zajęcia.
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