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A laboratórium használatának feltételei:
A laboratóriumba való beérkezés a laborvezetővel való egyeztetés alapján történik.
A laboratóriumban kísérleteket csak tűz- és munkabiztonsági oktatásban részesített tanulók
végezhetnek.
Mobiltelefont a laboratóriumba bevinni TILOS!
A laborban magas sarkú cipő, bő, lógó ujjú ruha viselete balesetveszélyes, ezért nem ajánlott.
A laborban való kísérletezéshez a tanulóknak ajánlott egy nagyobb méretű pólót magukkal hozni, amit
rávehetnek a ruhájukra, hogy az ne szennyeződjön. A többi védőfelszerelésről (védőszemüveg,
védőkesztyű) a Belvárosi iskola gondoskodik.
Hosszú hajat fel kell tűzni, vagy be kell fogni, hogy ne okozzon balesetet.
Gyűrűket, karkötőket le kell venni, mert balesetveszélyes lehet.
A hosszú köröm akadályozó lehet a kísérletezésben.

Érkezés a laboratóriumba
Az érkező tanulók a portán lépnek be az iskola épületébe, majd a kísérőtanár(ok) vezetésével jutnak az I.
emeletre, ahol a labor található a 123-as és a 124-es termekben. A kísérőtanár(ok) a 125-ös számú
előkészítőben tartózkodó laborvezetőnél / laboránsnál jelentkezik(nek).
A laboráns kinyitja a 126-os számú váró termet, ahol az érkező tanulók és kísérőtanár(ok) átöltözhetnek. A
kabátokat a fogasokra akasztják, a tanári utasításnak megfelelő eszközöket magukhoz veszik, a táskákat és
egyéb holmijukat a szekrényekbe vagy a padokra teszik. A teremben várakoznak a laboratóriumba való
indulásig.
A kísérőtanár a laboratóriumba való átvonuláskor a termet bezárja, kulcsát megőrzi.

A laboratórium használata, a laborfoglalkozások rendje
Egy csoport (max.18 fő) esetén az egyik, két csoport (max.36 fő) egyidejű tevékenysége esetén mindkét
laborba beengedi a laboráns a csoportot tanára(ik) kíséretében. A kísérlethez tartozó taneszközök,
laboreszközök, anyagok, vegyszerek a munkahelyeken (tanulói asztalokon) találhatók a laboránsok által
előkészítve. Ugyancsak a munkahelyeken lesznek odakészítve a kísérlethez szükséges – a kísérlet leírásában
szereplő – védőfelszerelések.
A munka, kísérlet megkezdése előtt a szaktanár munkabiztonsági oktatást tart az elvégzendő kísérletekre
vonatkozóan. Az oktatáson való részvételt a tanulók aláírásukkal igazolják az oktatási jegyzőkönyvön.
A TANULÓK A KÍSÉRLETI HELYEKET ELFOGLALJÁK, DE SEMMILYEN ESZKÖZHÖZ,
VEGYSZERHEZ NEM NYÚLHATNAK, AMÍG A FOGLALKOZÁST TARTÓ TANÁR ERRE
UTASÍTÁST NEM AD!
A LABORBAN A FOGLALKOZÁSOK A LABORATÓRIUMI SZAKTANÁR IRÁNYÍTÁSA
ALATT FOLYNAK.
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A munka (kísérlet) megkezdése előtt a tanulónak le kell ellenőriznie a kiadott lista alapján, hogy a tálcáján
minden eszköz, anyag, vegyszer ott van. Ha valami hiányzik, vagy a kiadott eszköz sérült, azonnal jelezze a
szaktanárnak vagy a laboráns(ok)nak.
Ha a foglalkozás során a kiadott készülék vagy eszköz nem működik, vagy egyéb probléma merül fel,
azonnal szóljon a szaktanárnak vagy a laboráns(ok)nak.
Az előkészített védőeszközök használata minden esetben kötelező. Bármilyen baleset történik, azonnal
szólni kell a szaktanárnak vagy a laboráns(ok)nak. Ha a tanuló szemébe kerül valami, haladéktalanul el kell
kezdeni a szem mosását a tanulói mosogatónál.
Nedves kézzel még a földelt elektromos eszközökhöz sem szabad hozzányúlni!
Fűtőtestekre, gázcsövekre - vagy ezek közvetlen közelébe - tilos gyúlékony anyagot rakni.
A LABORATÓRIUMOKBAN ELHELYEZETT SZEKRÉNYEKET KINYITNI, AZOKBÓL
BÁRMIT KIVENNI SZIGORÚAN TILOS!
TILOS A GÁZCSAPOKAT, VÁKUUMCSAPOKAT TANÁRI UTASÍTÁS NÉLKÜL KINYITNI!
A 230V-OS ÉS TÖRPEFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKBA A KÉSZÜLÉKEK
VILLÁSDUGÓJÁN KÍVÜL SEMILYEN TÁRGYAT NEM SZABAD BEDUGNI!
A vészleállító gomb indokolatlan használata BÜNTETÉST VON MAGA UTÁN!
A diákok a tanulói asztalra készített eszközökön, anyagokon kívül semmihez nem nyúlhatnak, az
előkészítőbe engedély nélkül nem léphetnek be!
A foglalkozás befejezésekor a laboráns(ok) ellenőrzik a kiadott taneszközök, laboreszközök, anyagok,
vegyszerek meglétét és épségét. Ha valamelyik eszköz hiányzik, megsérült, eltört, arról a laboráns a
kísérőtanárral és a laboratóriumi szaktanárral közösen jegyzőkönyvet vesz fel. Ez alatt a tanulók a folyosón
tartózkodnak.
A laboratórium elhagyása után a kísérőtanár kinyitja a tanulóknak a 126-os váró terem ajtaját, ahol a tanulók
átöltöznek, magukhoz veszik a táskájukat és a többi holmijukat, majd a portán át elhagyják az iskolát.

Békéscsaba, 2013-10-02

Jóváhagyta:
Zátonyiné Fazekas Erzsébet
igazgató
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