
Regulamin pracowni informatycznej  

  

II Liceum Ogólnokształcące w Pabianicach  

   

Przepisy ogólne  

   

W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.  

1. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela na 

powierzonym im sprzęcie komputerowym. 

2. Na zajęciach nie wolno używać telefonów komórkowych, tabletów, smartwachy, chyba, że 

nauczyciel zdecyduje inaczej.  

3. Uczniowie mają stałe miejsce pracy przydzielane przez nauczyciela na okres jednego roku.  

4. Uczniowie dbają o ład i porządek na powierzonym stanowisku pracy oraz przestrzegają przepisów 

BHP.  

5. Zabrania się spożywania w pracowni jedzenia, picia napojów oraz żucia gumy.  

6. W pracowni przebywają tylko uczniowie posiadający zmienione obuwie na zgodne 

z obowiązującym zarządzeniem Dyrektora Szkoły.  

7. Zabrania się wnoszenia do pracowni obuwia na zmianę oraz odzieży wierzchniej.  

8. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza nauczyciel.  

9. Każdy uczeń na czas nauki otrzymuje konto na komputerze oraz prawa dostępu do określonych 

zasobów.  

10. Uczniowie mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.  

11. Stanowczo zabrania się podejmowania działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego 

dostępu do zasobów sieci.  

12. Obowiązkiem ucznia jest przechowywanie (we wskazanym przez nauczyciela miejscu) plików 

zawierających ćwiczenia wykonywane na zajęciach.  

13. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami 

etycznomoralnymi. Po stwierdzeniu, że w zasobach użytkowników znajdują się pliki o takich 

treściach, konto takiego użytkownika może zostać nieodwracalnie skasowane bez uprzedzenia.  

14. Zabrania się instalowania oraz usuwania oprogramowania w zasobach sieci.  

15. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby 

programowe i sprzętowe. Użytkownikowi nie wolno wyłączać zainstalowanego oprogramowania 

antywirusowego bez zgody nauczyciela.  

16. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania 

w pracowni własnych dyskietek i nośników pamięci zewnętrznej. Użycie nośników pamięci 

zewnętrznej możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela.  

17. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji 

sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, 

myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).  

18. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych  i za zgodą nauczyciela. 

19. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, 

wiadomości oraz zdjęć.  

20. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym 

użytkowaniem sprzętu komputerowego.  
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