REGULAMIN PRACOWNI
MECHATRONIKI
Pracownia mechatroniki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w
Wągrowcu stanowi wspólne dobro uczniów, nauczycieli i pracowników. Dlatego wszyscy
korzystający winni dbać o to dobro. Pracownia mechatroniki posiada zaawansowany sprzęt
wymagający odpowiedniej i odpowiedzialnej obsługi. Przed przystąpieniem do zajęć należy
zapoznać się z regulaminem pracowni, aby sprawnie i bez problemów wykonać ćwiczenia.
1. Organizacją ćwiczeń w pracowni i kontrolą ich wykonania zajmują się nauczyciele
prowadzący poszczególne ćwiczenia.
2. W przygotowaniu ćwiczeń i sprzątnięciu pracowni pomagają prowadzącemu ćwiczenia
dyżurni, do obowiązków których należy:
 pomoc w ustawianiu przyrządów i narzędzi na stanowiskach,
 sprawdzenie stanu i liczby przewodów łączeniowych oraz narzędzi w skrzynkach
narzędziowych, udostępnianych ćwiczącym uczniom,
 po wykonaniu ćwiczeń ustawienie przyrządów na przeznaczonych do ich
przechowywania miejscach, pomoc w sprawdzaniu kompletności udostępnionych
narzędzi i odłożenie ich do szafy narzędziowej oraz uprzątnięciu pracowni.
3. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń w "Pracowni mechatroniki" uczniowie
powinni zapoznać się z przepisami bhp obowiązującymi w pracowni oraz instrukcjami
stanowiskowymi wywieszonymi przy każdym stanowisku dydaktycznym.
4. Uczniowie wykonują ćwiczenia w grupach 2-3 osobowych.
5. Na zajęcia uczeń przynosi tylko zeszyt, sprawozdanie z poprzedniego ćwiczenia, przybory
do pisania i liczenia.
6. Przed ćwiczeniem należy powtórzyć wiadomości teoretyczne i praktyczne oraz z zakresu
bhp, dotyczące danego ćwiczenia.
7. Przed przystąpieniem do ćwiczenia prowadzący sprawdza stopień opanowania materiału
dotyczącego danego ćwiczenia, a także objaśnia budowę stanowiska dydaktycznego,
szczególną uwagę zwracając na zagadnienia bhp.
8. Uczniowie po zapoznaniu się z tematem ćwiczenia i stanowiskiem dydaktycznym,
przygotowują w zeszytach treść sprawozdania z ćwiczenia zawierające:
 temat ćwiczenia,
 cel ćwiczenia,
 schematy (stanowiska, połączeń, logiczne itp.),
 wykaz przyrządów pomiarowych i ich opis (nazwa, typ, zakres pomiarowy, klasa
przyrządu itp.), stosowanych w realizacji danego ćwiczenia,
 wykaz narzędzi stosowanych w realizacji danego ćwiczenia,
 tabelki pomiarowe.
9. Prowadzący ćwiczenia po sprawdzeniu znajomości stanowiska i jego obsługi oraz
sporządzenia treści sprawozdania w zeszytach, zezwala na przystąpienie do ćwiczenia.
10. Po wykonaniu połączeń układu, zespół lub uczeń powiadamia prowadzącego ćwiczenia, aby
sprawdził zbudowany układ. Nie wolno włączać układów do zasilania samodzielnie!
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Nie wolno samodzielnie załączać zasilania sieciowego 230V do stanowiska
bez sprawdzenia układu i pozwolenia prowadzącego ćwiczenia !!!
11. Wyniki przeprowadzanych pomiarów należy notować w przygotowanych tabelkach i na ich
podstawie narysować wskazane wykresy.
12. Podczas pomiarów należy możliwie dokładnie odczytywać mierzone wielkości oraz
starannie notować je w zeszytach. Należy zwracać szczególną uwagę aby nie przekroczyć
znamionowych wartości mierników, rezystorów, itp.
13. Przy ćwiczeniach związanych z programowaniem sterowników PLC, należy w
sprawozdaniu narysować schematy według wskazań w treści ćwiczenia i prowadzącego.
14. Na podstawie wykonanych pomiarów i wykresów oraz innych czynności wymaganych w
ćwiczeniu, należy opracować wnioski z ćwiczenia i zanotować je w sprawozdaniu.
15. Po wykonaniu ćwiczenia uczeń lub zespół zgłasza się z zeszytami i wynikami pomiarów do
prowadzącego ćwiczenia, który podpisem stwierdza wykonanie ćwiczenia i pozwala na
rozłączenie układu oraz sprzątnięcie stanowiska.
16. Z wykonanego ćwiczenia każdy z uczniów wykonuje sprawozdanie według podanego
wzoru; opisy – ołówkiem, pismem półtechnicznym lub technicznym, rysunki – ołówkiem
lub używając programu graficznego, wykresy – na papierze milimetrowym formatu A4 lub
używając programu obliczeniowo - graficznego (np. Excela).
17. Prowadzący ćwiczenia wystawia ocenę biorąc pod uwagę: wiadomości teoretyczne i
praktyczne ucznia, jego zachowanie się na ćwiczeniu, przestrzeganie wskazówek, zaleceń,
w szczególności instrukcji i przepisów bhp oraz opracowane sprawozdanie.
18. Wykonanie sprawozdania z ćwiczeń jest nieodzownym warunkiem uzyskania oceny
pozytywnej z danego ćwiczenia.
19. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z "Pracowni mechatroniki" jest wykonanie i
zaliczenie wszystkich ćwiczeń realizowanych na zajęciach.
20. W razie uszkodzenia urządzenia lub przyrządu z winy ucznia ponosi on odpowiedzialność
materialną za wynikłe straty. Jeśli ustalenie osoby winnego jest niemożliwe,
odpowiedzialność ponosi zespół uczniów wykonujących ćwiczenie.
21. Opuszczone ćwiczenia muszą być odrobione przez uczniów poza normalnymi zajęciami w
godzinach wyznaczonych przez prowadzącego ćwiczenia.
22. Uczeń nie może być dopuszczony do wykonania ćwiczenia w wypadku:
 nieuzasadnionego spóźnienia,
 nie przygotowania do ćwiczeń,
 braku sprawozdania z poprzedniego ćwiczenia,
23. Nie wolno pod żadnym pozorem bez zezwolenia wynosić z pracowni przyrządów, ani też
wykonywać prac i pomiarów dla własnych potrzeb bez wiedzy prowadzącego ćwiczenia.
24. Uczniowie wykonując ćwiczenia zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.
Zmiany połączeń układu, montaż i demontaż podzespołów, mogą być realizowane tylko i
wyłącznie po uprzednim odłączeniu napięcia zasilającego.
25. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do przestrzegania wszystkich punktów regulaminu oraz
regulaminu szkolnego.
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