
Regulamin Pracowni Komputerowej 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie 

 

 
  Podstawa prawna:  

Podstawa prawna: § 26 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

 (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) 

 

I. Postanowienia ogólne: 

  

1) Z pracowni komputerowej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.  

2) Korzystający z pracowni zobowiązani są do zachowania porządku oraz przestrzegania zasad BHP. 
3) W czasie trwania stanu epidemicznego wszyscy użytkownicy sprzętu komputerowego   

zobowiązani są do dezynfekcji rąk.  
4) Sprzętem i oprogramowaniem zarządzają nauczyciele informatyki. 

5) Do pracowni uczniowie wchodzą wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

6) Nauczyciel prowadzący zajęcia (również nauczyciele innych przedmiotów niż 

informatyka): 

❖ w pełni odpowiada za pracownię w czasie prowadzenia zajęć; 

❖ dba o prawidłowe funkcjonowanie zestawów komputerowych; 

❖ zgłasza opiekunowi pracowni wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania 

pracowni; 

❖ nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów BHP, praw autorskich 

oraz racjonalne i właściwe wykorzystywanie zasobów sieciowych; 

❖ ma pełne prawo wglądu do plików i dokumentów uczniów. 

 

II. Zasady zachowania w pracowni: 

 

1) W pracowni uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela. 

2) Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody 

nauczyciela prowadzącego zajęcia 

3) W pobliżu komputerów nie mogą znajdować się magnesy, metale namagnesowane, żadne 

pojemniki z cieczami ani mokre rzeczy. 

4) Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej (w szczególności otwieranie jednostek 

centralnych, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja 

parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego 

zajęcia.  

5) Wszystkie awarie sprzętu należy niezwłoczne zgłaszać nauczycielowi. 

6) Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określonym przez nauczyciela. 

7) W pracowni można korzystać wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania. 

8) O wszystkich nieprawidłowościach zauważonych podczas pracy z komputerem należy 

powiadomić nauczyciela. 
9) W sytuacjach awaryjnych uczniowie powinni natychmiast przerwać wszystkie prace ze sprzętem 

komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela  

 

 



III. W pracowni komputerowej należy:  

1) Przestrzegać zaleceń nauczyciela (wykonywać czynności dokładnie według 

poleceń i instrukcji. 

2) Włączyć lub wyłączyć komputer na wyraźne polecenie nauczyciela. 

3) Sprawdzić swoje stanowisko pracy, a w razie zauważonych usterek, zgłosić ten fakt 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

4) Czytać uważnie komunikaty pojawiające się na ekranie monitora. 

5) Wykonywać wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.  

6) Korzystać ze sprzętu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i 

warunkami pracy. 

7) Zachować spokój i rozwagę. 

8) Dbać o ład i porządek. 

9) Po skończonej pracy poprawnie zakończyć pracę komputera, wykonać czynności 

porządkowe.   Uporządkować swoje stanowisko pracy. 

10) Dyżurni opuszczają pracownię ostatni. Obowiązkiem ich jest dopilnowanie 

uporządkowania stanowisk pracy oraz zgłoszenie tego faktu nauczycielowi. 

 

 

IV. Użytkownikowi nie wolno: 

 

1) Samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego (stacji roboczej). 

2) Zmieniać wyznaczonego stanowiska pracy. 

3) Przemieszczać się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela, bądź podchodzić do 

stanowisk koleżanek i kolegów. 

4) Wnosić do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej, spożywać posiłków, ani 

pić napojów.  

5) Dotykać lub odłączać jakiegokolwiek okablowania w pracowni. 

6) Zmieniać konfiguracji składników zestawu komputerowego i zainstalowanego                   

w nim oprogramowania. 

7) Używać siły fizycznej podczas wkładania i wyjmowania dysków kompaktowych, 

(w przypadku kłopotów należy zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia). 

8) Używać w pracowni własnych nośników pamięci zewnętrznej. Chyba że nauczyciel 

prowadzący zajęcia zdecyduje inaczej. 

9) Usuwać lub zmieniać danych znajdujących się w pamięci komputerów. 

10) Przechowywać plików sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi. 

11) Instalować oprogramowania pochodzącego z nieznanych źródeł.  

12) Zmieniać plików innych użytkowników. 

13) Dokonywać zmian technicznych w zestawach komputerowych (w szczególności 

zabrania się wymiany wyposażenia między stanowiskami); 

 

V. Użytkownik ma prawo: 

 

1) Korzystać z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez nauczyciela. 

2) Korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej. 

3) Oczekiwać pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

4) Chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi. 

5) Korzystać z Internetu jedynie dla celów dydaktycznych. 

6) Zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek. 

 



VI. Postanowienia końcowe: 

 

1) Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.  

2) W kwestiach nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu 

szkoły oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3)  Wszyscy użytkownicy oprócz niniejszego regulaminu mają obowiązek przestrzegania 

zasad, zawartych w instrukcji BHP na stanowisku pracy z komputerem. 

4) Regulamin pracowni komputerowej obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z 

pracowni zarówno podczas planowych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi.  

5) Złamanie regulaminu oraz zasad właściwego zachowania i pracy na lekcji może 

skutkować  wystawieniem oceny niedostatecznej  z kategorii Praca na lekcji. 

6) Lekceważenie zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa będzie skutkowało 

adekwatną do wykroczenia karą zgodną ze Statutem i Regulaminem Szkoły. 

7) Za umyślne uszkodzenia materialne i niematerialne (uszkodzenia danych, 

oprogramowania itp., mebli, zestawu komputerowego odpowiadają uczniowie oraz ich 

prawni opiekunowie. 

8) Wyłączną odpowiedzialność za swoje zasoby, takie jak konto pocztowe, konto na 

serwerze, konto na platformie e-learningowej ponosi uczeń. 

9) Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.09.2020r. 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 


