
 
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr   13/2019/2020 

Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich 

z dnia 02 października 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu  

 pracowni komputerowej 

Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich 

 

 

 

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W GAWLIKACH WIELKICH 

 

 

1.  Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują    

wyznaczone, stałe miejsce pracy. 

       2.  Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą nauczyciela. 

3.  Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów. 

4. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i powagę, sumiennie wykonują pracę oraz 

utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku. 

5.  Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu. 

6.  Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast 

zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

7.  Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego oprogramowania ani 

kopiować programów znajdujących się w pracowani na własne nośniki. 

8.  W czasie zajęć można korzystać jedynie z płytek wskazanych przez nauczyciela. 

9.  Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego. 

10.  Za wszelkie uszkodzenia wynikające ze świadomego działania ucznia, materialną 

odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

11.  Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi 

urządzeń elektrycznych -  nie wolno dotykać lub odłączać jakiegokolwiek okablowania w 

pracowni. 

12.   Podczas zajęć w pracowni komputerowej ucznowie nie mogą korzystać z portali 

społecznościowych typu, Facebook, Twitter, Instagram.  Zabronione jest również 

publikowanie treści obraźliwych dla innych i wykorzystujących wizerunek bez zgody 

zainteresowanego. 

13. Podczas wchodzenia i wychodzenia z pracowni należy zachować szczególną ostrożność, 

tzn. plecaki muszą być zdjęte z pleców i trzymane w rękach tak, aby nie doprowadzić do 

zrzucenia z biurka i uszkodzenia monitorów, jednostek centralnych, czy klawiatury. 

14. W pracowni komputerowej należy zachować ład i porządek, dbać o właściwe ułożenie 

sprzętu zewnętrznego, np. głośniki, słuchawki, mikrofony, myszki, itp. 

15. W sytuacji nieużywania projektora należy go wyłączyć pilotem, ponieważ grozi to 

szybkim zużyciem lampy urządzenia  

 
 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

(-) Anna Skrypoczka 

 


