
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 itp. ) lub brak porządku na stanowisku należy zgłaszać 

nauczycielowi na początku zajęć. 

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

5. W czasie pracy bezwzględnie należy zachować ciszę. 

6. Ile nauczyciel nie poleci inaczej, po zakończeniu zajęć nie należy wyłączać jednostki 

centralnej komputera ani monitora. Przed wyłączeniem komputera należy zakończyć 

działanie wszystkich programów. 

7. Należy dbać o ład i porządek na stanowiskach i w pracowni. Przed zakończeniem zajęć 

uczniowie porządkują swoje stanowiska. 

8. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania instrukcji BHP znajdującej się w pracowni. 

9. Dyżurni lub wyznaczeni uczniowie wychodząc jako ostatni sprawdzają stan pracowni. 

10. Uczniom bezwzględnie zabrania się: 

1) samowolnego uruchamiania, przyłączania sprzętu i dotykania okablowania. 

2) dokonywania samowolnych zmian w strukturze danych na dyskach komputerów, 

3) zmian ustawień sprzętu i zainstalowanych programów, 

4) naruszania zasobów innych użytkowników sieci, 

5) podejmowania działań mogących spowodować zakłócenia pracy sieci komputerowej, 

6) wykorzystywania połączeń internetowych do celów prywatnych podczas zajęć 

lekcyjnych a w szczególności do przeglądania stron WWW zawierających niepożądane 

treści, 

7) umieszczanie w pobliżu sprzętu jakichkolwiek metalowych przedmiotów lub płynów, 

8) przynoszenia i rozpowszechniania nielegalnego oprogramowania. 

11. Bez zgody opiekuna pracowni lub prowadzącego zajęcia nie wolno wykonywać 

jakichkolwiek wydruków na urządzeniach drukujących. 

12. W pracowni komputerowej zabronione jest spożywanie jakichkolwiek posiłków. 

13. Uczniowie mający zalecenia lekarza specjalisty do używania szkieł optycznych podczas 

pracy przy monitorach ekranowych powinni bezwzględnie ich używać. 



14. Przyniesienie do pracowni z zewnątrz nośników danych należy bezwzględnie zgłosić 

opiekunowi pracowni. 

15. W przypadku zawieszenia lub nienormalnej pracy komputera należy niezwłocznie 

powiadomić nauczyciela. 

16. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź łamania 

regulaminu pracowni uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną. 

 

 


