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1. Wszystkich obecnych w pracowni obowiązuje przestrzeganie regulaminu i zasad BHP oraz 
dbanie o porządek na stanowisku komputerowym.  
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za powierzone zasoby. 

2. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela; korzystanie 
z urządzeń w pracowni możliwe jest wyłącznie za jego zgodą. 

3. Administrator pracowni (nauczyciel informatyki): 

- zarządza zasobami sprzętowymi i programowymi,   

- przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów sieci komputerowej; 
uczniowie mają prawo używać wyłącznie tak przydzielonych kont,  

- ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności 
dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni, 
bez konieczności informowania o tym, 

- określa, z jakich zasobów Internetu mogą korzystać uczniowie. 

4. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, zmian 
konfiguracji sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie 
klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie elementów, przyłączanie lub odłączanie kabli 
sieciowych lub zasilających, włączanie lub wyłączanie tablicy zasilającej itp.). 

5. Niedozwolone jest  podejmowanie jakichkolwiek  działań mających na celu uzyskanie 
nieupoważnionego dostępu do danych, innych kont, zasobów sieci, do zmian konfiguracji 
systemu operacyjnego czy BIOS-u, samowolnego instalowania i modyfikowania 
oprogramowania. 

6.  W pracowni nie wolno tworzyć oraz instalować programów niszczących zasoby 
programowe i sprzętowe oraz eksperymentować z takimi programami. 
Zabronione jest usuwanie istniejących na dyskach plików czy zasobów innych 
użytkowników, ich modyfikacja lub ukrywanie. 

7. W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, 
w szczególności dotyczących propagowania zakazanych przez prawo treści. 
Nie wolno odwiedzać stron internetowych oraz przechowywać plików o treści sprzecznej 
z ogólnie przyjętymi normami etycznymi i moralnymi. 

8. Należy przestrzegać przepisów prawa autorskiego i warunków licencji; 
zabrania się kopiowania oprogramowania i danych zgromadzonych w komputerach. 

9. Zabronione jest naruszanie powszechnie przyjętych norm obyczajowych, obrażanie uczuć 
innych użytkowników, np. przez wysyłanie czy zostawianie na pulpicie niestosownych, 
obraźliwych wiadomości, zdjęć, obrazów, napisów, itp. 



10. Zabronione jest wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni 
do prowadzenia dyskusji na forach internetowych, czatowania, wysyłania wiadomości, 
zdjęć, dokonywania transakcji, rozpowszechniania tzw. spamu, i innych, podobnych działań. 

11.  Zabrania się wnoszenia do pracowni przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie 
na funkcjonowanie sprzętu komputerowego; bezwzględnie zabrania się w pracowni jedzenia 
i picia. 

12. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu operacyjnego zabrania się 
samowolnego używania w pracowni własnych nośników pamięci - ich użycie jest możliwe 
jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu nośnika programem antywirusowym. 

13. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza 
się pracować. O zauważonych usterkach sprzętowych i programowych trzeba niezwłocznie 
powiadomić nauczyciela.  

14. Podczas lekcji uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.  
Swoje prace zapisują i przechowują w miejscu i pod nazwą określoną przez nauczyciela. 

15. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności 
odpowiednio wyłączyć komputer. 

16. Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo nakazać uczniom, po uprzednim poinstruowaniu, 
wykonanie prostych zabiegów konserwacyjnych (czyszczenie klawiatury, myszy, obudowy 
komputera, ekranu). 

17. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym, 
niezgodnym  z powyższymi zapisami, użytkowaniem sprzętu komputerowego, kradzieżą 
lub wandalizmem. 

18. Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym. 

19. W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły 
i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

Uwaga! 
Każdy wypadek, nawet najdrobniejsze skaleczenie, należy zgłosić opiekunowi 
prowadzącemu zajęcia w pracowni. 


