
 

R E G U L A M I N 

PRACOWNI  KOMPUTEROWEJ 
 

1. Z pracowni mogą korzystać uczniowie, którzy zostali zapoznani ze szkolnym sprzętem      

informatycznym oraz regułami bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem. 

2. Z pracowni wolno korzystać tylko w obecności opiekuna. 

3. Po wejściu do pracowni uczniowie zajmują przydzielone na stałe miejsce przy kompute-

rach, które opuszczają po zakończeniu lekcji. 

4. W pracowni obowiązuje przestrzeganie zasad BHP w szczególności ładu i porządku oraz 

obuwie zmienne. 

5. Plecaki należy składać w jednym, przeznaczonym do tego celu miejscu. 

6. W pracowni nie wolno! 
 dotykać tylnej ścianki przy włączaniu, zasilaniu komputera, w szczególności przewo-

dów napięciowych i sieciowych, 

 potrącać komputera w czasie pracy, gdyż grozi to uszkodzeniem twardego dysku, 

 spożywać posiłków ani napojów, 

 niszczyć sprzętu i mienia, 

 wykonywać czynności niezgodnych z poleceniem nauczyciela, 

 spacerować i ingerować do pracy koleżanki lub kolegi. 

7. Przed przystąpieniem do pracy należy wizualnie sprawdzić sprzęt komputerowy, 

a w przypadku zauważenia usterek bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzące-

go zajęcia. 

8. W pracowni wolno włączyć i wyłączyć komputery za pozwoleniem nauczyciela. 

13. Nie wolno samowolnie instalować programów, kopiować i rozpowszechniać programów 

chronionych prawem autorskim. 

14. Nie wolno korzystać z własnych nośników pamięci zewnętrznej, gdyż istnieje niebezpie-

czeństwo przeniesienia wirusów komputerowych. 

15. Po zakończeniu zajęć wyłączyć komputer i uporządkować swoje stanowisko. Opuścić 

salę za zgodą prowadzącego zajęcia.  

16. W sytuacjach budzących wątpliwości należy skonsultować się z nauczycielem przy po-

dejmowaniu decyzji dalszego postępowania. 

 

 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

 W razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące 

zagrożenie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić poszkodowanemu pomocy przedlekar-

skiej.  

 W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia 

swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, 

należy natychmiast wyłączyć zasilanie i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzą-

cego zajęcia.  

 Każdy wypadek, skaleczenie i inne dolegliwości (bule oczu, głowy) należy zgłosić nau-

czycielowi.  

 


