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REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

 

1. Uczniowie wchodzą do pracowni tylko za zgodą nauczyciela i zajmują miejsca pracy. 

2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez nauczyciela stanowisku i nie zmienia 

go bez polecenia. 

3. Wszelkie braki, uszkodzenia, widoczne zmiany w strukturze danych (np. usunięcie 

folderu, zmiany ustawień ekranu, uszkodzone słuchawki itp.) lub brak porządku 

na stanowisku należy zgłaszać nauczycielowi na początku zajęć. 

4. Podczas zajęć uczniowie nie opuszczają swoich stanowisk bez zgody nauczyciela. 

5. Podczas zajęć należy zachować ciszę. 

6. Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania ładu i porządku 

na stanowiskach i w pracowni oraz przestrzegania przepisów BHP. 

7. W przypadku „zawieszenia” lub nietypowej pracy komputera należy niezwłocznie 

powiadomić nauczyciela. 

8. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela. 

9. Po zakończonych zajęciach uczniowie mają obowiązek: 

a) Zakończyć działanie wszystkich programów; 

b) Wylogować się; 

c) Uporządkować swoje stanowisko. 

10. O ile nauczyciel nie poleci inaczej, NIE należy wyłączać jednostki centralnej 

komputera ani monitora. 

11. Dyżurni lub wyznaczeni uczniowie wychodząc jako ostatni sprawdzają stan pracowni, 

a wszelkie nieprawidłowości odnotowują i zgłaszają nauczycielowi. 

12. W pracowni komputerowej bezwzględnie zabrania się: 

a) Uruchamiania urządzeń bez zgody nauczyciela; 

b) Przyłączania sprzętu i dotykania okablowania bez zgody nauczyciela, 

a w szczególności przełączania i odłączania klawiatur, myszy, słuchawek, 

monitorów, rozkręcania jednostek centralnych itp.; 

c) Dokonywania samowolnych zmian w strukturze danych na dyskach; 
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d) Naruszania zasobów innych użytkowników pracowni; 

e) Przechowywania plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami 

moralnymi; 

f) Tworzenia oraz eksperymentowania z programami wirusowymi,  niszczącymi 

zasoby programowe i sprzętowe; 

g) Przynoszenia i rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania; 

h) Instalowania i usuwania oprogramowania bez zgody nauczyciela; 

i) Obrażania uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, 

wiadomości oraz zdjęć; 

j) Używania własnych nośników danych (pendrive’ów, płyt CD/DVD, dysków 

zewnętrznych itp.) bez uzgodnienia z prowadzącym zajęcia pod groźbą ich 

konfiskaty; 

k) Wykonywania wydruków na urządzeniach drukujących bez zgody 

prowadzącego zajęcia; 

l) Korzystania z usług Internetu do celów niezgodnych z tematem zajęć; 

m) Spożywania posiłków oraz picia napojów. 

13. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź łamania 

regulaminu pracowni uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną. 

14. O każdym wypadku lub złym samopoczuciu należy natychmiast poinformować 

nauczyciela. 

15. Uczniowie mający zalecenia lekarza specjalisty do używania szkieł optycznych 

podczas pracy przy monitorach ekranowych powinni bezwzględnie ich używać. 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2022 


