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Postanowienia ogólne: 

 
   

1. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności 

prowadzącego zajęcia nauczyciela. 

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

3. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier 

komputerowych jest dozwolone tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

4. Wykonywane czynności są monitorowane, dlatego dostęp do portali 

społecznościowych i gier sieciowych można uzyskać jedynie za wyraźną zgodą 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

5. Na pierwszych zajęciach zostanie dokonane indywidualne przydzielenie stanowisk 

poprzez  ich losowanie, po czym uczeń staje się odpowiedzialny za swoje stanowisko. 

6. Obowiązkiem ucznia jest praca na wylosowanym stanowisku na wszystkich zajęciach 

w pracowni komputerowej. 

7. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy, wymienianie sprzętu z innych stanowisk 

oraz przemieszczania się w pracowni bez wyraźnej zgody nauczyciela. 

8. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o sprzęt, porządek i higienę na powierzonym 

stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP. 

9. Obowiązkiem ucznia  jest zgłaszanie nieprawidłowości, szczególnie zniszczenia 

sprzętu. 

10. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej, 

zmiennych butów oraz żucia gumy. 

11. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (lub/i 

administrator). 

12. Uczniowie mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej. 

13. Nie wolno otwierać i przechowywać plików i stron o treści sprzecznej z ogólnie 

przyjętymi normami moralnymi. 
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14. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi 

zasoby programowe i sprzętowe. 

15. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz. 

16. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych 

listów, wiadomości oraz zdjęć. 

17. Niestosowanie się do regulaminu pracowni skutkuje obniżeniem sprawowania, 

wezwaniem rodziców lub procedurą stosowania kar.  

18. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną 

odpowiedzialność ponoszą rodzice. Spowoduje to obciążenie rodziców (opiekunów) 

kosztami naprawy lub zakupu nowego. 

19. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym. 

20. Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających              

z pracowni, zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak również poza nimi. 

 

 

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć: 

 

1. Czynności związane z pracą z komputerem uczniowie rozpoczynają na wyraźny znak 

nauczyciela prowadzącego. 

2. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest: 

• sprawdzić sprawność sprzętu, na stanowisku który wylosował i zamierza 

pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować 

nauczyciela prowadzącego zajęcia, opiekuna pracowni lub administratora 

sieci; 

• dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło                            

i nachylenie monitora);  

• włączyć komputer i zalogować się na swoje konto. 
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Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć: 

 

1. Po zakończeniu zajęć uczeń ma obowiązek: 

• wylogować się ze swojego konta; 

•  wyłączyć komputer; 

• uporządkować swoje stanowisko pracy. 

2. Obowiązkiem dyżurnych jest dopilnowanie uporządkowania stanowisk pracy oraz 

zgłoszenie zaobserwowanych ewentualnych zniszczeń  nauczycielowi prowadzącemu 

zajęcia. Dyżurni opuszczają pracownię ostatni. 

3. W przypadku stwierdzenia przez dyżurnych braku porządku, wzywają danego ucznia,  

a ten natychmiast wraca  do swojego stanowiska i porządkuje je. 

 

Regulamin uzyskał pozytywną opinię na Radzie Pedagogicznej w dniu 26.09.2019r. 

 

 

 

 


