
Regulamin szkolnej pracowni multimedialnej 

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 znajdujące się w pracowni do gier komputerowych 

jest niedozwolone. 

4. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy oraz 

przestrzeganie przepisów bhp. 

5. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia i picia. 

6. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator). 

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

8. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami 

moralnymi. 

9. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby 

programowe i sprzętowe. 

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

11. Dostęp do Internetu można uzyskać jedynie za wyraźną zgodą nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

12. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy oraz przemieszczania się po klasie bez wyraźnego 

pozwolenia nauczyciela. 

13. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, 

wiadomości oraz zdjęć. 

14. Niedozwolone jest wykonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, 

przekonfigurowania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania 

klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.). 

15. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do 

konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Niedopuszczalne są działania mające na 

celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci. 

16. Użytkownicy mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów i nie udostępniać ich innym 

użytkownikom sieci. 

 

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć: 

1. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność 

sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie 

poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci. 

2. Dostosować stanowisko do swoich potrzeb. 

3. Przy dużym nasłonecznieniu pracowni, nauczyciel opuszcza rolety. 

 

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć: 

1. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy. 

2. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną 

odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

 

              



Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych: 

1. W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące 

zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu. 

2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu 

tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy 

natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

3. Każdy wypadek, skaleczenie i inne dolegliwości należy zgłosić nauczycielowi. 

 

 


