
  

  

Regulamin Pracowni Komputerowej 
 

1. W pracowni uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela. 
2. Wszystkich obecnych w pracowni obowiązuje przestrzeganie zasad BHP. 
3. Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy, na którym utrzymuje ład i porządek. Za 

zgodą nauczyciela możliwa jest zmiana swojego stanowiska. 
4. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik komputera zobowiązany jest 

sprawdzić porządek na stanowisku pracy oraz sprawność sprzętu, na którym 
zamierza pracować (zauważone usterki należy bezzwłocznie zgłosić 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia) a także dostosować stanowisko pracy 
do swoich potrzeb (wyregulować krzesło, nachylenie monitora, położenie 
klawiatury, itp.). 

5. Nie zgłoszenie awarii, niezgodności, braku sprzętu lub podzespołów 
komputera jest jednoznaczne z przejęciem odpowiedzialności za stanowisko 
komputerowe. 

6. Uczestniczący w zajęciach zobowiązani są wykonywać wszystkie polecenia 
prowadzącego, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów 
przebywających w pracowni. 

7. Zabrania się spożywania posiłków i napojów na stanowiskach komputerowych 
pracowni, jak również wchodzenia do pracowni z nimi. 

8. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator sieci. 
9. Uczniowie obsługują wyłącznie zewnętrzne urządzenia sterujące komputerem. 

Niedozwolone jest przez użytkowników samowolne dokonywanie 
jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu lub manipulowanie sprzętem. 
Wszelkie awarie należy zgłaszać nauczycielowi. 

10. Istnieje całkowity zakaz używania gniazdek zasilania (prądowych) do celów 
prywatnych.  

11. Zakazane jest odłączanie kabli sieciowych (internetowych) od komputerów w 
pracowni i wykorzystywanie ich w prywatnym sprzęcie – można w tym celu 
korzystać wyłącznie w sieci WiFi. 

12. W pracowni można korzystać wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania. 
13. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych określonych 

przez nauczyciela i za zgodą nauczyciela. 
14. Z sieci komputerowej należy korzystać zgodne z normami prawnymi 

obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie wykroczenia 
podlegają ściganiu i karaniu zgodnie z obowiązującym prawem. 

15. Zgodnie z prawami autorskimi oraz w trosce o sprzęt, zabrania się kopiowania 
oprogramowania zgromadzonego w komputerach, zmiany konfiguracji 
sprzętowej i programowej komputerów, oraz samowolnych instalacji 
jakiegokolwiek oprogramowania. 

16. Nie wolno przechowywać plików sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami 
moralnymi. 

17. Po skończonej pracy należy wyłączyć komputer oraz wykonać inne czynności 
porządkowe, wynikające ze specyfiki zajęć z komputerem. Opuszczenie 
pracowni jest możliwe dopiero po pozwoleniu nauczyciela. 

18. Użytkowników pracowni informatycznej obowiązuje znajomość 
i przestrzeganie wszystkich postanowień ujętych w regulaminie. 
 

  


