
PRZEPISY BHP OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE WARSZTATÓW SZKOLNYCH  
 

I.KAŻDY UCZEŃ POWINIEN: 
 

1. Przestrzegać regulamin organizacyjny ZSE w Radomiu, przepisy BHP, instrukcje 
stanowiskowe oraz stosować się do pouczeń, poleceń i wskazówek udzielonych przez 
nauczyciela. 

2. Pracować w ubraniu roboczym oraz o ile prace tego wymagają używać sprzętu ochrony 
osobistej. 

3. Utrzymywać porządek i czystość w miejscach pracy. 
4. Zapobiegać spostrzeżonemu niebezpieczeństwu względnie natychmiast o tym 

zawiadomić nauczyciela. 
5. Dbać o czystość i całość odzieży roboczej. 
6. Dezynfekować ręce przed wejściem na zajęcia. 
7. Myć ręce zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć 

na świeżym powietrzu. 
8. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy obrabiarka pozostaje w stanie należytej 

sprawności, sprawdzić czy osłony i zabezpieczenia są na właściwych miejscach i czy stan 
ich jest należyty. 

9. Zauważone przed rozpoczęciem i w czasie pracy braki i niedociągnięcia należy 
niezwłocznie zgłosić nauczycielowi. 

10. W razie przerwy w dopływie energii elektrycznej należy niezwłocznie wyłączyć napęd i 
odsunąć narzędzia od przedmiotu obrabianego. 

11. Nie dopuszczać do obrabiarki lub innego urządzenia osób postronnych bez wiedzy 
nauczyciela. 

12. Używać narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
II. ZABRANIA SIE BEZWZGLEDNIE WSZYSTKIM UCZNIOM: 
 

1. Wykonywać jakichkolwiek prac bez zgody nauczyciela. 
2. Usuwać lub uchylać osłony części maszyn oraz innych urządzeń będących w ruchu. 
3. Dotykać będących w ruchu pasów. lin, kół zębatych oraz innych części urządzenia 

pracującego. 
4. Czyścić i konserwować maszyny lub urządzenia będące w ruchu. 
5. Dotykać odizolowanych końcówek przewodów elektrycznych. 
6. Samowolnie uruchamiać obrabiarki, maszyny i inne urządzenia. 
7. Wykonywać samodzielnie napraw lamp, wyłączników, kontaktów i innych urządzeń 

elektrycznych. 
8. Zdejmowania ochron przy elektrycznych lampach stałych i przenośnych. 
9. Samowolnej wymiany i naprawy bezpieczników. 
10. Zalewania wodą w czasie pożaru maszyny elektrycznej. 
11. Wchodzenia do zagrożonych lub niebezpiecznych miejsc. 
13. Wchodzić bez wyraźnego polecenia do sal, w których się nie ma zajęć. 
14. Biegania po korytarzach, klatkach schodowych, salach warsztatowych, zjeżdżania po 

poręczach. 
15. Bijatyk - nawet pozorowanych, popychania, robienia złośliwych żartów itp. 

 
III. ZOBOWIĄZUJE SIĘ I POLECA KAŻDEMU UCZNIOWI: 
 

1. Zwracać uwagę na wywieszone tablice ostrzegawcze, instrukcje i do nich się stosować. 
2. Zachować czystość we wszystkich pomieszczeniach warsztatów. 



3. Uszkodzone narzędzia i przyrządy należy zwrócić natychmiast nauczycielowi. 
4. Zawiadomić nauczyciela o każdej zauważonej wadliwości instalacji elektr, co, wodnej. 
5. Usunąć się natychmiast z zagrożonego miejsca, po usłyszeniu sygnału alarmowego. 
6. Nawet najdrobniejsze skaleczenia należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi. 
7. Zawiadomić nauczyciela o każdym wypadku przy pracy. 

 
IV. PRZEPISY KOŃCOWE: 
 
W sprawach nie omówionych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Statutu 

Szkoły. 


