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1. Korzystających z pracowni komputerowej obowiązuje zachowanie się zgodne  
z niniejszym regulaminem.  

2. Wszystkich obecnych w pracowni obowiązuje przestrzeganie zasad BHP.  
3. Z pracowni mogą korzystać uczniowie szkoły odbywający w niej zajęcia z informatyki, 

innych przedmiotów lub zajęć pozalekcyjnych.  
4. W pracowni uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela.  
5. Wchodząc do pracowni komputerowej, uczniowie dezynfekują ręce i zajmują 

wcześniej wyznaczone miejsca. Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy, na którym 
utrzymuje ład i porządek. Zabrania się bez zgody nauczyciela zmiany swojego 
stanowiska.  

6. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik komputera (lub użytkownicy, jeżeli przy 
jednym stanowisku siedzi więcej osób) zobowiązany jest sprawdzić porządek  
na stanowisku pracy oraz sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować 
(zauważone usterki należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi prowadzącemu 
zajęcia), a także dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb.  

7. Uczestniczący w zajęciach zobowiązani są wykonywać wszystkie polecenia 
prowadzącego, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów 
przebywających w pracowni.  

8. Zabrania się spożywania posiłków i napojów na stanowiskach komputerowych.  
W czasie pandemii dopuszcza się spożywanie posiłków i napojów na terenie pracowni 
komputerowej przy zachowaniu bezpiecznej odległości od sprzętu komputerowego  
za wyraźną zgodą nauczyciela.  

9. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni.  
10. Użytkownicy komputerów obsługują wyłącznie zewnętrzne urządzenia sterujące 

komputera. Bez zgody nauczyciela prowadzącego nie wolno dotykać ani odłączać 
jakiegokolwiek okablowania w pracowni, jak również elementów wewnątrz obudowy 
komputera lub plomb gwarancyjnych. Niedozwolone jest dokonywanie przez 
użytkowników jakichkolwiek napraw sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem 
(przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy. Bezwzględnie zabrania się 
samowolnej regulacji parametrów ekranu monitora.  

11. Wszelkie awarie należy zgłaszać nauczycielowi.  
12. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, 

wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących 
spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie nauczyciela 
prowadzącego zajęcia.  

13. Zabrania się bez zgody prowadzącego zajęcia przynoszenia do pracowni przedmiotów 
niebędących bezpośrednimi pomocami naukowymi, a także własnych nośników 



informacji, magnesów, metali namagnesowanych, pojemników z cieczami i innych 
przedmiotów niebezpiecznych. 

14. Pamięci dyskowe komputerów przechowują efekty czyjejś pracy, dlatego nie wolno  
z nich nic usuwać ani samowolnie zmieniać.  

15. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych określonych przez 
nauczyciela.  

16. Użycie własnych nośników możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela  
i sprawdzeniu programem antywirusowym.  

17. W pracowni można korzystać wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania.  
18. Zgodnie z prawami autorskimi oraz w trosce o sprzęt zabrania się kopiowania 

oprogramowania zgromadzonego w komputerach, zmiany konfiguracji sprzętowej  
i programowej komputerów oraz samowolnych instalacji jakiegokolwiek 
oprogramowania.  

19. Nie wolno przechowywać plików sprzecznych z prawem oraz/lub ogólnie przyjętymi 
normami moralnymi.  

20. Po skończonej pracy należy wyłączyć komputer, wykonać czynności porządkowe, 
wynikające ze specyfiki zajęć z komputerem. Opuszczenie pracowni jest możliwe 
dopiero po pozwoleniu nauczyciela. 

21. Obowiązują ̨ ogólne zasady higieny: częste mycie rak, ochrona podczas kichania i 
kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

22. Na zajęciach uczniowie zasłaniają usta i nos, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 
23. W pracowni komputerowej może pracować nauczyciel/pracownik bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają ̨na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

24. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy wskazujące na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, 
należy odizolować ucznia w wydzielonym izolatorium. Uczeń́ przebywa tam pod 
opieką  
z zapewnieniem co najmniej 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie 
powiadamia się dyrektora szkoły o zaistniałym fakcie i rodziców/opiekunów o 
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

25. Obszar, w którym poruszał się uczeń z podejrzeniem infekcji dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi 
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty 
itp.). Należy zastosować się do indywidualnych zaleceń́ wydanych przez organy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

26. Pracownia komputerowa jest regularnie wietrzona, nie rzadziej niż po każdych 
zajęciach. 

27. Pracownia komputerowa jest dezynfekowana każdego dnia, po zakończonych 
zajęciach lekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem blatów stołów oraz klamek  
w drzwiach. 


