Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim
Regulamin szkolnej pracowni technicznej

REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI TECHNICZNEJ

Podstawa prawna:
1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późn. zm.);
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6
poz. 69 z późn. zm.);
3) Statut Szkoły.

§1. Przepisy ogólne
1. W pracowni mogą przebywać uczniowie w obecności nauczyciela. Opuszczanie
pracowni może nastąpić wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Stanowisko pracy uczniom przydziela nauczyciel. Nie wolno ich zmieniać bez
uzgodnienia z nim.
3. Zabronione jest włączanie wszelkich urządzeń i korzystanie z narzędzi bez wiedzy i
obecności nauczyciela.
4. Za ład i porządek w pracowni odpowiadają wszyscy uczniowie, a szczególnie
wyznaczony dyżurny.
5. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania szczególnych przepisów BHP i
instrukcji dotyczących każdego stanowiska pracy.
6. Każdy wypadek należy bezwzględnie zgłosić nauczycielowi.
7. Uczniowie nie stosujący się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być
ukarani w myśl Statutu Szkoły.

§1. Instrukacja BHP w pracowni technicznej
1. Uczniowie mogą posługiwać się tylko narzędziami, które odpowiadają normom
technicznym. Narzędzia uszkodzone należy wycofać z użytku.
2. Praca przy urządzeniach może być wykonywana zgodnie z instrukcją.
1

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim
Regulamin szkolnej pracowni technicznej

3. W przypadku zauważenia pożaru w pracowni należy zaalarmować nauczyciela lub
Dyrektora Szkoły, przystąpić spokojnie do ewakuacji znajdujących się osób oraz w
miarę możliwości do gaszenia źródła ognia. Należy pamiętać, że urządzenia
elektryczne będące pod napięciem gasić należy wyłącznie gaśnicami śniegowymi.
4. Sznury elektryczne oraz osprzęt, którym posługują się uczniowie, powinny być w
pełni bezpieczne.
5. Jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi, dyżurni lub inni uczniowie powinni natychmiast
zawiadomić nauczyciela lub Dyrektora Szkoły, a w miarę możliwości udzielić
pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi nauczyciela.
6. Apteczka znajduje się w Sekretariacie Szkoły.
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