REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
ZESPOŁU NR 4 GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MAŁOCHWIEJU DUŻYM
Podstawa prawna: § 17. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy.

§1
Postanowienia ogólne
1.

Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką
nauczyciela

i zajmują

wyznaczone,

stałe

miejsca

pracy.

Opuszczenie oraz zmiana miejsca pracy może nastąpić
wyłącznie za zgodą nauczyciela.
2.

Przed rozpoczęciem pracy, oraz w jej trakcie, każdy korzystający
sprawdza stan swojego stanowiska zgłaszając zauważone
nieprawidłowości w działaniu oraz uszkodzenia mechaniczne.

3.

Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać
posiłków i pić napojów.

4.

Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i powagę, sumiennie
wykonują pracę oraz utrzymują stanowisko komputerowe w
należytym porządku.

5.

Uczniowie włączają i wyłączają komputery wyłącznie na
polecenie nauczyciela. Rozpoczęcie lekcji nie jest jednoznaczne z
koniecznością włączenia jakichkolwiek urządzeń.

6.

Korzystający nie dotykają ekranu monitora, ani żadnych części
komputerów poza włącznikami, klawiaturą i myszką. Zwłaszcza
nie ingerują w podłączenia przewodów w tylnej części. W
szczególności

zabronione

jest

przekładanie

jakichkolwiek

elementów pomiędzy stanowiskami.
7.

Uczniowie nie usuwają jakichkolwiek oznakowań znajdujących
się na zestawie komputerowym.

8.

Uczniowie nie instalują żadnego oprogramowania oraz nie
pobierają żadnych danych z Internetu bez wyraźnego polecenia
nauczyciela, nawet jeśli oprogramowanie oraz dane są legalne w

świetle prawa. Nie wolno również kopiować programów
znajdujących się w pracowni na własne dyskietki.
9.

Korzystanie z Internetu odbywa się wyłącznie na polecenie
nauczyciela.

10.

Uczniowie zapisują wyniki swoich prac wyłącznie pod nazwą i w
lokalizacji podanej przez nauczyciela.

11.

Nie wolno zaglądać do cudzych plików bez zgody ich właściciela,
ani ich usuwać.

12.

Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu
operacyjnego.

13.

Nie wolno bujać się i jeździć na krzesełkach, biegać po sali,
popychać się.

14.

Nie wolno używać słownictwa uznanego powszechnie za
obraźliwe lub wulgarne. Nie wolno krzyczeć, głośno rozmawiać
czy w inny sposób przeszkadzać innym w pracy.

15.

Regulamin

znajduje

się

w

pracowni

komputerowej

w

widocznym dla wszystkich miejscu.
16.

Każdy uczeń po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem
podpisuje oświadczenie.

§2
Odpowiedzialność za szkody i złamanie regulaminu

1.

Złamanie regulaminu oraz zasad właściwego zachowania i pracy
na lekcji może skutkować wystawieniem oceny niedostatecznej w
rubryce Praca na lekcji.

2.

Lekceważenie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa będzie
skutkowało adekwatną do wykroczenia karą zgodną ze Statutem
i Regulaminem Szkoły.

3.

Za umyślne uszkodzenia materialne i niematerialne (uszkodzenie
danych, oprogramowania, sprzętu itp.) odpowiadają uczniowie
oraz ich prawni opiekunowie.
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