REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SALI NUMER 25
(obowiązkiem użytkownika tej pracowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem, a następnie
stosowanie go na każdych zajęciach)
1. Pracownia komputerowa w sali numer 25 Szkoły Podstawowej numer 17 w Tychach
stanowi wspólne dobro pracowników, nauczycieli i uczniów – dlatego wszyscy korzystający
powinni o nie dbać.
2. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator/opiekun pracowni.
3. Użytkownicy pracowni zobowiązani są do bezwzględnego stosowania zasad BHP
w odniesieniu do urządzeń elektrycznych m.in. nie wolno dotykać lub odłączać
jakiegokolwiek okablowania w pracowni, dotykać lub wkładać różne rzeczy do gniazdka
elektrycznego.
4. Uczniowie wchodząc/wychodząc do/z sali komputerowej powinni trzymać plecak w rękach
w celu uniknięcia przypadkowego zrzucenia sprzętu komputerowego.
5. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej oraz
żucia gumy.
6. W pracowni komputerowej uczniowie przebywają w obecności nauczyciela.
7. Nauczyciel wskazuje uczniowi jego stanowisko pracy.
8. Nie wolno chodzić po pracowni oraz zmieniać swojego miejsca pracy bez wyraźnego
polecenia nauczyciela.
9. Każdy użytkownik pracowni przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest wpisać swoje
imię i nazwisko w zeszycie przypisanym do danego stanowiska pracy wraz z podaniem daty
oraz klasy.
10. Włączanie/wyłączanie monitorów, wylogowanie się z systemu operacyjnego, korzystanie
z tablicy multimedialnej oraz białej tablicy uczniowie wykonują wyłącznie na polecenie
nauczyciela.
11. Praca na komputerze powinna się odbywać tylko na polecenie nauczyciela.
12. Zabronione jest włączanie/wyłączanie jednostki centralnej, sterowanie klimatyzacją oraz
roletami przez ucznia.
13. W przypadku nieprawidłowego działania sprzętu lub zauważenia uszkodzeń sprzętu,
stolików, krzeseł, itp. należy niezwłocznie zawiadomić nauczyciela.
14. Za wszelkie wyrządzone szkody pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie
sprawcy łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.
15. Po zakończeniu zajęć należy zadbać o zachowanie swoich plików (w folderze wskazanym
przez nauczyciela), usunąć zbiory robocze i wylogować się.
16. Wszystkich użytkowników sieci Internet obowiązuje stosowne zachowanie się w sieci
i działanie z regułami tzw. netykiety (zbiór reguł w serwisie internetowym).

17. Niedozwolone są zmiany standardów pulpitu, wprowadzanie wygaszaczy ekranu,
dokonywanie przez ucznia jakichkolwiek napraw, konfigurowanie sprzętu, manipulowanie
sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy itp.), logowanie się jako
administrator.
Uczniowie nie przestrzegający powyższych punktów regulaminu będą karani zgodnie z WSO.
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