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REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

w Szkole Podstawowej nr 137 z oddziałami przedszkolnymi 

im. prof. Wiktora Zina 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
w Szkole Podstawowej nr 137 z oddziałami przedszkolnymi im. Wiktora Zina 
w Krakowie. 

§ 2. 

Z pracowni komputerowej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 137 z oddziałami przedszkolnymi im. Wiktora Zina w Krakowie. 

§ 3. 

Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny określonych w rozporządzeniu ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)  
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69). 

 

II. Przygotowanie do zajęć 

§ 1. 

Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i przebywają 
w niej również pod opieką nauczyciela.  

§ 2. 

Uczniowie do pracowni komputerowej nie wnoszą odzieży wierzchniej (kurtek).  

§ 3. 

Uczniowie zajmują wyznaczone przez nauczyciela stanowiska pracy. Zmiana 
stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

§ 4. 

Nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem oraz dostrzeżone usterki 
uczniowie powinni natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.  

§ 5. 

Przy stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków oraz pić napojów. 
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III. Praca na zajęciach 

§ 1. 

Włączenie lub wyłączenie komputera oraz logowanie się do sieci wymaga 
każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

§ 2. 

Sprzętem i zasobami programowymi (zmiana ustawień systemu, instalowanie 
i usuwanie oprogramowania) zarządza administrator pracowni – wyznaczony przez 
dyrektora nauczyciel.  

§ 3. 

Nie jest dozwolone samodzielne dokonywanie przez użytkowników pracowni zmian w 
konfiguracji sprzętowej komputerów znajdujących się w pracowni (m. in. 
przyłączanie/odłączanie myszy i klawiatury, przyłączanie/odłączanie przewodów, 
regulacja parametrów monitorów).   

§ 4. 

Nie jest dozwolone dokonywanie przez użytkowników pracowni zmian w konfiguracji 
programowej komputerów (w szczególności: instalowanie/usuwanie oprogramowania, 
kopiowanie programów, zmiany ustawień systemu operacyjnego i programów oraz 
usuwanie danych). 

§ 5. 

Nauczyciel – administrator pracowni przydziela każdemu użytkownikowi prawa do 
konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej (konta, foldery, itp.) 

Użytkownicy pracowni mogą używać wyłącznie przydzielonych im kont w sieci 
komputerowej.  

Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu 
do zasobów sieci. 

§ 6. 

Użytkownicy pracowni mają obowiązek zadbać o ochronę swoich zasobów i nie 
udostępniać innym użytkownikom sieci swoich haseł dostępu do kont.  

§ 7. 

Użytkownicy pracowni zobowiązani są do zachowania dyscypliny podczas pracy 
z komputerem. Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z udostępnionych 
w systemach komputerowych oraz w sieci komputerowej danych i programów 
zgodnych z aktualną tematyką zajęć.  

Niedozwolone jest wykorzystywanie sprzętu komputerowego do gier komputerowych 
bez zgody nauczyciela. 

§ 8. 

Niedozwolone jest używanie w pracowni własnych nośników informacji (płyt CD, pen-
drive’ów itp.). Użycie ich możliwe jest po uzyskaniu zgody nauczyciela. 
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§ 9. 

Użytkownicy pracowni mogą zapisywać utworzone przez siebie dane wyłącznie 
w wyznaczonym przez administratora miejscu. 

§ 10. 

Z Internetu można korzystać jedynie w zakresie określanym przez nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. 

§ 11. 

Użytkownicy pracowni:  

- nie mogą uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do danych, 

- nie mogą przechowywać, oglądać i rozpowszechniać plików o treści sprzecznej 
z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi i moralnymi, 

- nie mogą rozpowszechniać tzw. spamu, czyli przesyłania w wielu egzemplarzach 
tego samego listu do wielu użytkowników, 

- nie mogą stosować cyberprzemocy, czyli obrażania innych użytkowników Internetu, 
przez wysyłanie obraźliwych listów, wiadomości oraz zdjęć.  

§ 12. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo blokowania dostępu do określonych danych 
lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób 
korzystających z pracowni, bez konieczności informowania o tym użytkowników 
pracowni. 

§ 13. 

Korzystanie przez użytkowników z innych urządzeń w pracowni np. drukarki, skanera 
możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Korzystanie 
z tych urządzeń przez nauczycieli powinno być odnotowane w odpowiednim zeszycie.  

§ 14. 

Nauczyciele wchodzący do pracowni komputerowej na zajęcia niewynikające 
z tygodniowego planu zajęć mają obowiązek odnotowania swojego pobytu i uczniów 
w przeznaczonym do tego celu zeszycie. 

§ 15. 

Po zakończeniu zajęć użytkownik pracowni powinien uporządkować swoje stanowisko 
pracy, a w szczególności: wyłączyć uruchomione przez siebie programy, wylogować 
się lub wyłączyć komputer zgodnie z poleceniem nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
Krzesła należy dosunąć do ławek, aby nie blokowały przejścia. 
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IV. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych  
stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów 

§ 1. 

Sytuacje awaryjne to: iskrzenie, wydobywanie się dymu z komputera, swąd tlącej się 
izolacji, inne objawy mogące spowodować pożar, zalanie wodą, porażenie prądem, 
ewakuacja. 

§ 2. 

W sytuacjach awaryjnych uczniowie powinni natychmiast przerwać wszystkie prace ze 

sprzętem komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać wszystkie polecenia 

nauczyciela. 

§ 3. 

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, który powinien 

niezwłocznie wyłączyć główne zasilanie prądu w pracowni. 

§ 4. 

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

zagrożenie oraz powiadomić nauczyciela, który powinien niezwłocznie udzielić pomocy 

przedlekarskiej poszkodowanemu. 

§ 5. 

W razie alarmu ewakuacyjnego należy natychmiast udać się do najbliższego wyjścia 
ewakuacyjnego, a następnie na miejsce zbiórki. Ze względu na konieczność szybkiego 
opuszczenia pracowni uczniowie nie powinni zamykać oprogramowania i wyłączać 
sprzętu. Jeśli warunki na to pozwolą, nauczyciel powinien wyłączyć główny 
bezpiecznik prądu. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 1. 

Zaleca się częste wietrzenie pracowni komputerowej, ponieważ powietrze posiada naturalną 

jonizację, która jest niszczona przez promieniowanie monitora. Pole elektromagnetyczne 

powoduje polaryzację przestrzeni pomiędzy monitorem a użytkownikiem, w wyniku, czego 

skóra człowieka przyciąga tak samo cząsteczki kurzu jak monitor, wywołując niejednokrotnie 

reakcje alergiczne i podrażnienie oczu. 

§ 2. 

Za wyrządzone szkody w sprzęcie lub oprogramowaniu użytkownicy pracowni 
ponoszą odpowiedzialność materialną. 

§ 3. 

Uczniowie klas I-VIII muszą być zapoznani na pierwszych zajęciach w roku szkolnym 
z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
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