
Załącznik 5 do Zarządzenia Nr 97.09.2019.2020 

 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 20 września 2019 roku.  

 

Regulamin pracowni komputerowej 

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie 

 

1. Osoby przebywające w pracowni komputerowej zobowiązane są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu oraz stosowania się do wszystkich poleceń prowadzącego zajęcia, 

a w szczególności poleceń dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Uczniowie przed lekcją czekają ustawieni w parach na nauczyciela przed pracownią i wchodzą 

do niej razem z nauczycielem. 

3. Uczniowie mogą przebywać w pracowni komputerowej tylko pod opieką nauczyciela. 

4. Sprzętem i zasobami programowymi systemu (zarówno komputerów jak i tabletów) zarządza 

opiekun pracowni komputerowej.  

5. Niedopuszczalne są działania mające na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu do zasobów 

pracowni. 

6. Dopuszcza się możliwość korzystania z własnych danych, przysłanych pocztą elektroniczną lub 

w uzasadnionych sytuacjach przyniesionych na nośnikach pamięci masowej. 

7. Uczeń zobowiązany jest dbać o porządek na stanowisku pracy oraz szanować sprzęt, z którego 

korzysta podczas zajęć. 

8. Uczeń zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania nauczyciela o wszelkich 

nieprawidłowościach w działaniu urządzeń lub oprogramowania. 

9. W przypadku celowego uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia pracowni komputerowej, koszty 

naprawy ponoszą osoby, które doprowadziły do uszkodzenia. Za ucznia koszty naprawy 

ponoszą rodzice. 

10. W czasie lekcji uczeń opuszcza ławkę oraz salę lekcyjną tylko za zgodą nauczyciela. 

11. Plecaki i torby uczeń kładzie w miejscu nie stanowiącym zagrożenia dla innych osób.  

12. W czasie lekcji uczniom nie wolno:  

a. Włączać lub wyłączać urządzeń z gniazd elektrycznych,  

b. używać telefonów komórkowych, sprzętu nagrywającego i fotograficznego oraz innych 

urządzeń elektronicznych, chyba że wynika to z realizacji tematu zajęć, 

c. kołysać się na krzesłach, żuć gumę, zakłócać przebieg lekcji, 

d. podchodzić do otwartego okna i wychylać się, 

e. otwierać okien i manipulować roletami bez zgody nauczyciela,  

f. jeść i pić. 

13. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości i 

rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.  

14. Uczeń zobowiązany jest do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela. 

15. Korzystanie ze stron internetowych, które są związane z prowadzonymi zajęciami, odbywa się 

tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego. 

16. W czasie przerwy uczniowie przebywają poza pracownią. 

17. Wszelkie dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela do wykonania na przerwie 

lub po lekcjach muszą odbywać się pod jego opieką.  

18. W przypadku alarmu przeciwpożarowego (trzy krótkie dzwonki) osoby przebywające  w 

sali udają się w sposób zorganizowany do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce 

zbiórki.  

19. W przypadku alarmu o zagrożeniu terrorystycznym (pięć krótkich dzwonków) osoby 

przebywające w sali bezwzględnie wykonują polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia.  


