Soproni Széchenyi István Gimnázium
A kémia szaktanterem használati rendje
A Soproni Széchenyi István Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának
3. sz. melléklete

Elfogadta a Soproni Széchenyi István Gimnázium nevelőtestülete 2017. augusztus 30-án

1.

Tanórákra történő becsengetéskor az osztályok a szaktanterem előtt sorakoznak,
fegyelmezett rendben várják a tanárt.

2.

A tanulók a szaktantermet csak tanári engedéllyel és felügyelettel vehetik igénybe.

3.

A tanulók öltözéke alkalmas legyen a tanulási folyamatban való részvételre,
kísérletezésre.

4.

A tanulóknak tanári utasításra a munkaköpeny, a gumikesztyűt, védőszemüveget fel kell
venni!

5.

Hosszú hajat össze kell kötni, fel kell tűzni, hogy a vegyszerbe, tűzbe ne érjen!

6.

A szaktanteremben enni, inni tilos!

7.

A szaktantermi kísérletezés alapja a rend, a tisztaság és a fegyelem.

8.

A kiadott, előkészített eszközökhöz csak tanári utasítás után szabad hozzányúlni.

9.

A kísérletek elvégzését csak tanári utasításra szabad elkezdeni, s annak megfelelően
végezni.

10.

Nyílt lángot, elektromos berendezést csak pedagógus felügyelete mellett szabad
használni.

11.

A vegyszereket szigorúan tilos megkóstolni, közvetlenül megszagolni, kézzel megfogni,
hazavinni!

12.

Maradék, felesleges vegyszert az üvegbe visszatölteni tilos!

13.

A kiadott eszközökre, anyagokra vigyázni kell, azokkal szakszerűen, a tanári utasításnak
megfelelően kell bánni!

14.

Az eszközök meghibásodását, törését, hiányát azonnal jelezni kell a tanárnak!

15.

A tanulókísérletek után az eszközöket, a keletkezett hulladékot a tanár utasításának
megfelelően kell elhelyezni.

16.

Villamos berendezést és készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni,
használaton kívül helyezésük után a villamos hálózatról le kell választani. A hőtermelő
berendezések kikapcsolása után is óvakodni kell attól, hogy éghető anyag kerüljön a
forró felületre.

17.

Balesetet, vagy ha vegyszer kerül a bőrre, a szembe, azonnal jelezni kell az órát tartó
tanárnak, aki megteszi a szükséges intézkedést!

18.

Baleset esetén minden tanuló köteles legjobb tudása és szakértelme szerint elsősegélyt
nyújtani.

19.

A közlekedő, menekülési utakat, kijáratot tilos eltorlaszolni, elzárni, leszűkíteni!

20.

A tűzjelzőt, tűzoltókészüléket csak tűz esetén szabad használni.

21.

Záráskor meg kell győződni arról, hogy minden olyan körülményt megszüntettek-e, ami
tűzveszélyt jelenthet.

