
                 

                   OGÓLNE PRZEPISY BHP OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE
                                 PRACOWNI ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH

1. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów 
bhp

2. Każdy uczeń oprócz przestrzegania przepisów zawartych w niniejszej 
instrukcji, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów podawanych 
przez nauczyciela który prowadzi zajęcia w danej grupie

3. Przed przystąpieniem do zajęć praktycznych uczniowie powinni być 
wyposażeni w odzież ochronną lub posiadać odzież na zmianę a o ile 
prace tego wymagają w elementy ochrony osobistej 

4. Przed przystąpieniem do  wykonywania ćwiczenia praktycznego każdy 
uczeń winien dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi przepisami bhp 
obowiązującymi na danym dziale jak również obowiązującymi przy 
wykonywaniu poszczególnych czynności

5. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek czynności bez zgody 
nauczyciela

6. W czasie wykonywania ćwiczeń praktycznych uczniowie maja 
posługiwać się właściwymi narzędziami, przyrządami, pomocami 
naukowymi

7. Uszkodzone narzędzia i przyrządy zagrażające bezpieczeństwu 
użytkownika  muszą być natychmiast zwrócone nauczycielowi 
prowadzącemu zajęcia w grupie

8. W wypadku wystąpienia porażenia prądem elektrycznym należy 
postępować w myśl obowiązujących przepisów o ratowaniu porażonego  

9. O wystąpieniu zagrożenia lub zaistniałym wypadku należy natychmiast 
zawiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia

10.Nawet najdrobniejsze skaleczenia muszą być zgłoszone nauczycielowi
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                              REGULAMIN PRACOWNI ĆWICZEŃ
                                       PRAKTYCZNYCH

1. Wstęp na teren Pracowni Ćwiczeń Praktycznych mają tylko uczniowie 
mający planowe zajęcia praktyczne

2. Zajęcia rozpoczynają się na każdym dziale o wyznaczonej porze 
instruktażem wstępnym

3. Każdy uczeń dokładnie i starannie wykonuje ćwiczenie praktyczne , 
prowadzi zeszyt zajęć praktycznych, utrzymuje przydzielone stanowisko 
w należytym porządku i szanuje powierzony mu sprzęt i narzędzia

4. Każdy uczeń bezwzględnie stosuje się do wskazówek i poleceń 
nauczyciela

5. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać działu bez wiedzy 
nauczyciela

6. Uczeń przed przystąpieniem do wykonywania zadania praktycznego przy 
urządzeniach zaznajamia się z instrukcją obsługi stanowiska, urządzenia 
oraz sprzętu i ściśle się do niej stosuje

7. Każdy wypadek nawet banalny uczeń natychmiast zgłasza nauczycielowi 
prowadzącemu zajęcia. Dotyczy to również najmniejszego skaleczenia 
czy uszkodzenia maszyny lub sprzętu.

8. Uczeń pracujący w zespole zawiadamia nauczyciela i wszystkich 
współpracujących- przed włączeniem napięcia względnie uruchomieniem 
maszyny

9. Za zagubienie, zniszczenie czy tez celowe uszkodzenie maszyny, 
narzędzia i sprzętu – ponosi odpowiedzialność materialną uczeń i jego 
rodzice

10.Każdą nieobecność na zajęciach praktycznych uczeń usprawiedliwia. W 
przypadku zajęć nieusprawiedliwionych uczeń będzie je o ile zajdzie taka 
potrzeba odrabiał w czasie ferii lub wakacji

11.Wszystkie przekroczenia tego regulaminu będą karane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w szkole
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