
REGULAMIN  PRACOWNI  KOMPUTEROWEJ 
 
 

1. Każdy uczeń powinien znać regulamin pracowni komputerowej i stosować się do jego zaleceń.  
 

2. Nie wolno do pracowni wnosić magnesów, metali namagnesowanych i biżuterii magnetycznej. 
 

3. Telefony komórkowe, MP3, MP4 i inne urządzenia należy wyłączyć i pozostawić w miejscu   
wskazanym przez nauczyciela. 
 

4. Nie wolno w pracowni komputerowej pić napojów i spożywać posiłków, śmiecić, przeprowadzać 
głośnych rozmów. 
 

5. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni komputerowej. 
 

6. Nie wolno przenosić sprzętu komputerowego bez zgody nauczyciela. 
 

7. Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie lub w grupach. Podziału na grupy dokonuje nauczyciel. 
 

8. Przed rozpoczęciem pracy każdy uczeń sprawdza kompletność wyposażenia na swoim stanowisku.   
O ewentualnych brakach lub uszkodzeniach natychmiast powiadamia prowadzącego zajęcia. 
 

9. Uczeń włącza i wyłącza komputer oraz uruchamia programy na wyraźne polecenie nauczyciela. 
 

10. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie kont przydzielonych przez opiekuna pracowni  
komputerowej i nie mogą udostępniać ustalonych przez siebie haseł. 

 

11. Nie wolno samowolnie ściągać z Internetu oprogramowania ani innych informacji oraz instalować 
programów. 

 

12. Nie wolno ściągać, przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami 
moralnymi. 
 

13. Opiekun pracowni komputerowej ma prawo bez uprzedzenia przeglądać, gromadzić i usuwać zasoby  
informacyjne. 

 

14. W trakcie zajęć uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać stanowiska pracy. 
 

15. W trakcie zajęć należy ściśle stosować się do poleceń nauczyciela.  
 

16. Nie można samowolnie modyfikować systemu komputerowego oraz instalować programów.  
Wszelkich instalacji i zmian konfiguracji sprzętu dokonuje tylko opiekun pracowni komputerowej. 

17.  Nie wolno zatykać otworów wentylacyjnych urządzeń elektrycznych (zasilaczy, komputerów, 
 projektorów multimedialnych, monitorów itp.) 
 

18.  Nie wolno bez zgody nauczyciela uruchamiać żadnych nośników tj. Pendrive, płyt CD, DVD, 
 przenośnych dysków itp. 
  

19.  Po zakończeniu ćwiczeń praktycznych należy sprzęt pozostawić w należytym porządku. 
 

20.  Za uszkodzenia wynikłe z winy ucznia finansowo odpowiadają rodzice. 
 

21.  Osoba, która z nieuzasadnionego powodu odcina dopływ prądu, odpowiada za wynikłe z tego faktu  
 szkody. 
 

22.  Każdy użytkownik pracowni powinien wiedzieć gdzie, i w jaki sposób, w przypadku zagrożenia 
 zdrowia lub życia, wyłączyć sieć zasilającą pracownię. 

          Opracował Bogdan Gądek 


