Regulamin zajęć laboratoryjnych realizowanych na Wydziale Nauk
Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
w oddziałach medycznych IV LO w roku szkolnym 2019/2020.

Zasady ogólne
1. Zajęcia odbywają się w grupach 10-osobowych w formie laboratoriów
podzielonych na bloki tematyczne.
2. Prace doświadczalne uczniowie wykonują w zespołach 2-osobowych.
3. Na zajęciach każdy uczeń otrzymuje od prowadzącego kartę pracy, w której
wpisuje wyniki i wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.
4. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecności usprawiedliwiane są
w szkole u wychowawcy klasy.
5. Istnieje możliwość odrobienia tylko 1 nieobecności z danego przedmiotu na
zajęciach innych grup, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z prowadzącym zajęcia. Na danych zajęciach odrabiać może jedynie jedna
osoba, chyba że jest więcej wolnych miejsc. W przypadku braku w/w miejsc
decyduje kolejność zgłoszenia.
6. Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapewnienia
bezpieczeństwa dziecka w drodze na Uniwersytet Zielonogórski i odebrania
go po zajęciach laboratoryjnych. Uczeń ma prawo samodzielnie dotrzeć na
miejsce i wrócić do domu jedynie na podstawie pisemnej zgody rodzica
(prawnego opiekuna), którą należy przekazać wychowawcy klasy.
Przepisy porządkowe
1. Odzież wierzchnią należy zostawić w szatni.
2. Podczas pracy w laboratorium każdy uczeń musi posiadać fartuch ochronny
(wykonany w włókien naturalnych i zapinany na guziki).
3. Wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych może odbywać się jedynie
w obecności nauczyciela. Bez wiedzy nauczyciela nie wolno wykonywać
żadnych eksperymentów.
4. Ćwiczenia należy wykonać ściśle według otrzymanej instrukcji.
5. Wszelkiego rodzaju czynności należy wykonywać z zachowaniem
największej ostrożności.

6. Stanowisko pracy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości.
Powinny na nim znajdować się tylko rzeczy niezbędne do wykonania
doświadczenia.
7. Umyte szkło i przyrządy laboratoryjne muszą być po zakończeniu ćwiczeń
odniesione na właściwe miejsce.
8. Nie wolno zabierać i wynosić z pracowni żadnych materiałów dydaktycznych
oraz substancji chemicznych - należy niezwłocznie powiadomić
prowadzącego zajęcia o każdym takim wydarzeniu podczas zajęć.
9. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być zgłoszone nauczycielowi.
10. Jedzenie, picie oraz żucie gumy na sali laboratoryjnej jest zabronione.
11. Zobowiązuje się wszystkich uczniów do ścisłego przestrzegania przepisów
BHP dotyczących danej pracowni.
12. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy zgłaszać się do
prowadzącego zajęcia.

