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REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

Gimnazjum nr 132  

z Oddziałami Integracyjnymi 
 

W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania 

technik komputerowych.  
 
 
 
 

1. Z pracowni mogą korzystać wszystkie osoby zawsze pod 
nadzorem nauczyciela. 

 
2. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno: 
 

2.1. Spożywać posiłków i pić napojów. 
2.2. Wnosić magnesów i metali. 

 
2.3. Przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie 

przyjętymi normami moralnymi. 
 

Uwaga:  
Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki 
pornograficzne i inne niedozwolone dane, konto takiego użytkownika 
zostanie zablokowane, a jego zawartość udostępniona dyrektorowi 
szkoły. Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie postępowania zgodnie  
z obowiązującym WSO  oraz powiadomienie rodziców. 

 

2.4. Obrażać uczuć innych użytkowników przez wysyłanie 
niegrzecznych listów, wiadomości e-mail, komentarzy. 
 
Uwaga:  
Po stwierdzeniu, iż użytkownik wysyłał groźby karalne pod adresem 
innego ucznia bądź użytkownika Internetu, zostanie on odsunięty od 
zajęć praktycznych z komputerem poniesie konsekwencje zgodnie  
z zapisem w WSO. 

 
2.5. Dokonywania zakupów w sklepach i aukcjach 

internetowych, a szczególnie włamywania się na konta 
użytkowników portali aukcyjnych, itp. 
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3. Zabrania się: 

 

3.1. Instalowania na dyskach lokalnych komputerów 
znajdujących się w pracowni oprogramowania przynie-
sionego z zewnątrz. 

3.2. Usuwania istniejących na dyskach twardych plików. Własne 
dane należy przechowywać na indywidualnym koncie  
w  lokalnej sieci komputerowej. 

3.3. Samowolnego uruchamiania, przyłączania sprzętu. Niedozwo-
lone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek 
napraw, rekonfiguracji sprzętu, manipulowanie sprzętem 
(przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, 
itp.).  

3.4. Tworzenie oraz eksperymentowanie z programami wirusowymi, 
niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe komputera. 

3.5. Używania w pracowni własnych nośników np. pamięci USB, 
dyskietek. Użycie w/w nośników możliwe jest jedynie po 
sprawdzeniu programem antywirusowym i uzyskaniu zgody 
nauczyciela. 

3.6. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier 
komputerowych. 

3.7. Przesyłania tego samego listu w wielu egzemplarzach, do wielu 
użytkowników (tzw. spam),  

 
4. Pracując na lekcji informatyki należy postępować zgodnie  

z zasadami higieny pracy z komputerem: 
 

4.1. Starannie wywietrzyć pomieszczenie. 

4.2. Sprawdzić poprawność połączeń całego zestawu. 

4.3. Przyjąć właściwą postawę i poprawnie siedzieć przy stanowisku 
komputerowym. 

4.4. Monitor ustawić tak, aby na powierzchnię ekranu nie padało 
światło od okna lub lampy. 
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5. Podczas pracy z komputerem: 

5.1. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu 
użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci 
komputerowej. Stanowczo niedozwolone jest są działania, 
mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do 
zasobów sieci. 

5.2. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont  
w sieci komputerowej i korzystać ze zbiorów, które wiążą się  
z realizowanym tematem. 

5.3. Można włączać komputer na stanowisku po zezwoleniu 
nauczyciela. 

5.4. Dokonywanie jakichkolwiek operacji dyskowych (zmian  
w strukturze zbiorów i katalogów) bez zgody nauczyciela jest 
bezwzględnie zabronione. 

5.5. Dane powinny być zapisywane w odpowiednich  katalogach. 
 
6. Po skończonej pracy należy: 

6.1. Wyłączyć komputer – o ile nauczyciel nie zadecyduje inaczej. 

6.2. Wykonać inne czynności porządkowe wynikające ze specyfiki 
zajęć z komputerem.  

 
7. Uczeń dba o czystość i porządek wokół swojego komputera  

i w całej pracowni. 
 

8. Odpowiada za sprzęt komputerowy i wyposażenie przydzie-
lonego stanowiska. 

 
9. Każde zauważone uszkodzenie sprzętu na stanowisku należy 

niezwłocznie zgłosić nauczycielowi. 
 

10. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody 
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu kompute-
rowego. 

 

 
Łamanie regulaminu pracowni zgodnie z zapisem w WSO jest 

podstawą do wystawienia oceny nagannej  

z zachowania 

 

 Anna Lewandowska 
 Opiekun pracowni informatycznej 
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ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ Z REGULAMINEM PRACOWNI  

I AKCEPTUJĘ JEGO TREŚĆ 
Klasa …………………………. 

Lp. Nazwisko i imię 
Numer 

stanowiska 
komputerowego 

Podpis ucznia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    
 


