
REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 
§1 

Z pracowni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Zielonej Górze oraz inne osoby, jeśli dyrektor szkoły wyraził na to zgodę. 

§2 
Pracownią administruje OPIEKUN PRACOWNI i za zgodą dyrektora szkoły: 

1. nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie sieci; 
2. instaluje i reinstaluje oprogramowanie; 
3. zapewnia właściwą organizację stanowisk w pracowni; 
4. współdecyduje o kierunku rozwoju pracowni komputerowej; 
5. nadzoruje przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp, praw autorskich oraz 

racjonalne i właściwe wykorzystanie zasobów sieciowych. 

§3 
W PRACOWNI NALEŻY: 

1. przestrzegać regulaminu; 
2. przebywać tylko w obecności nauczyciela lub za jego zgodą; 
3. zajmować wcześniej ustalone miejsca; 
4. w trakcie zajęć utrzymać porządek i czystość, zachować spokój i rozwagę; 
5. wykonywać czynności dokładnie wg. poleceń nauczyciela lub instrukcji; 
6. dokładnie czytać komunikaty pojawiające się na ekranie monitora; 
7. na zajęcia przychodzić punktualnie i przygotowanym. 

§4 
UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO: 

1. samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego; 
2. dotykać złączy i włączyć do sieci zasilającej jakichkolwiek urządzeń bez wiedzy 

i zgody osoby prowadzącej zajęcia; 
3. zmieniać ustawień panelu sterowania, plików i folderów, przenosić lub usuwać pliki 

i foldery systemowe; 
4. pobierać z Internetu, instalować nielegalne oprogramowanie; 
5. używać prywatnych dyskietek bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia; 
6. wnosić napojów, spożywać posiłków i napojów ani żuć gumy; 
7. niszczyć sprzęt komputerowy. 

§5 
UŻYTKOWNIK MA PRAWO: 

1. korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej; 
2. zgłaszać wszystkie uwagi dotyczące usterek; 
3. oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia; 
4. przechowywać swoje informacje i dokumenty w miejscu wskazanym przez 

nauczyciela; 
5. korzystać z sieci lokalnej i Internetu za zgodą nauczyciela. 

§6 
PAMIĘTAJ: 

1. należy pamiętać o krótkich przerwach i ćwiczeniach relaksujących wzrok; 
2. w przypadku porażenia prądem lub zapalenia urządzenia natychmiast wyłączyć 

zasilanie stanowisk pracy głównym wyłącznikiem prądu; 
3. gaszenie sprzętu dozwolone jest wyłącznie gaśnicami proszkowymi; 
4. za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu winni będą 

pociągnięci do odpowiedzialności materialnej. 


