Regulamin pracowni komputerowej
Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. F. Kamińskiego
w Bejscach
Postanowienia ogólne:
1. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
2. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym stanowisku i nie zmienia go bez pozwolenia
nauczyciela.
3. Wszelkie zauważone braki i uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi na początku zajęć.
4. W przypadku awarii np. „zawieszenia” lub nietypowej pracy komputera należy
niezwłocznie powiadomić nauczyciela.
5. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy
oraz przestrzeganie przepisów BHP.
6. Uczniowie, którzy mają zalecenie lekarza do używania szkieł optycznych powinni
bezwzględnie ich używać.
7. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.
8. Zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia oraz odzieży wierzchniej.
9. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami
moralnymi.
10. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
11. Zabrania się korzystania z Internetu do celów niezgodnych z tematem zajęć.
12. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych
listów, wiadomości oraz zdjęć.
13. Niedozwolone

jest

dokonywanie

przez

użytkowników

jakichkolwiek

napraw,

konfigurowania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem.
14. Po skończonej pracy należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz wylogować się lub
wyłączyć komputer /po ostatnich zajęciach/.
15. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu poniosą konsekwencje
wynikające ze Statutu Szkoły.
16. Użytkownicy (lub ich rodzice/prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność finansową
za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego i innym
działaniem niezgodnym z regulaminem.

Procedury bezpiecznego zachowania w pracowni komputerowej
w okresie pandemii COVID-19
1. Przed każdymi zajęciami na pracowni komputerowej ławki oraz sprzęt komputerowy
używany przez uczniów jest dezynfekowany.
2. Przy wejściu do pracowni uczniowie mają obowiązek zdezynfekować ręce.
3. Sala komputerowa jest wietrzona po każdych zajęciach oraz w miarę możliwości kilka razy
w czasie ich trwania.
4. Uczniowie przed zajęciami na pracowni komputerowej pod nadzorem nauczyciela
przechodzą z klasy na zajęcia do pracowni.
5. Ustawiają się przed pracownią z zachowaniem bezpiecznych odstępów.
6. W ustalonej przez nauczyciela kolejności zajmują stanowiska komputerowe.
7. Nie wolno zmieniać stanowiska pracy.
8. Uczniowie klas liczących powyżej 12 uczniów mają obowiązek noszenia na zajęciach
komputerowych maseczek.
9. Po skończonych zajęciach z zachowaniem bezpiecznych odstępów uczniowie w ustalonej
kolejności opuszczają pracownię.

