
REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWYCH 

1. Pracownie komputerowe w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie 

stanowią wspólne dobro uczniów, nauczycieli i pracowników. Dlatego wszyscy korzystający 

winni dbać o to dobro. Osoby korzystające z pracowni komputerowej zobowiązane są do 

przestrzegania wszystkich zarządzeń dyrektora szkoły. 

2. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w pracowni komputerowej upowaŜnieni 

są wyłącznie administratorzy systemu komputerowego (nauczyciele informatyki) 

i uŜytkownicy systemu (uczniowie i nauczyciele). W szczególności zabrania się 

uŜytkownikom samowolnego włączania do sieci elektrycznej i uruchamiania zestawów 

komputerowych. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel 

informatyki). 

3. UŜytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad bhp w odniesieniu do 

urządzeń elektrycznych. 

4. Przed przystąpieniem do pracy kaŜdy uŜytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność 

sprzętu, na którym zamierza pracować, a ewentualne usterki zgłosić natychmiast 

nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Po zakończeniu pracy naleŜy doprowadzić stanowisko 

do stanu wyjściowego. NaleŜy równieŜ zadbać o zachowanie swoich zbiorów danych, usunąć 

dane robocze, wylogować się, a na zakończenie zajęć w danym dniu zamknąć system, 

wyłączyć komputer i monitor. 

5. Z Internetu moŜna korzystać jedynie do celów dydaktycznych. 

6. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu, wykonujące pracę inną niŜ 

wynikającą z planu lekcji zostaną wyproszone z pracowni. 

7. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami 

moralnymi. 

8. Zabronione jest obraŜanie uczuć innych uŜytkowników przez wysyłanie niegrzecznych 

listów, wiadomości oraz zdjęć. 



9. Niedozwolone jest takŜe przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu 

uŜytkowników sieci (tzw. spam). 

10. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieŜy wierzchniej, itp. 

11. Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni 

oprogramowania przyniesionego z zewnątrz. 

12. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest 

niedozwolone.  

13. Niedozwolone jest dokonywanie przez uŜytkowników jakichkolwiek napraw, 

przekonfigurowania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania 

klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.). 

14. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby 

programowe i sprzętowe. 

15. Wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest 

niedozwolone. 

16. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela kaŜdemu uŜytkownikowi prawa do 

konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Stanowczo niedopuszczalne są działania, 

mające na celu uzyskanie nieupowaŜnionego dostępu do zasobów sieci. 

17. Uczniowie i słuchacze mają prawo uŜywać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej. 

18. podejrzeniu naruszenia integralności danych przechowywanych na lokalnym koncie naleŜy 

niezwłocznie poinformować administratora sieci. 

19. UŜytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym 

uŜytkowaniem sprzętu komputerowego. 

20. Całość zainstalowanego oprogramowania jest chroniona ustawą o prawie autorskim. 

Kopiowanie i instalowanie oprogramowania jest zabronione. Uruchamianie oprogramowania, 

które nie pochodzi z tutejszej pracowni, jest moŜliwe tylko po uzyskaniu zgody 

administratora systemu. 



21. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego 

uŜywania w pracowni własnych dyskietek i płyt. UŜycie dyskietek i płyt moŜliwe jest jedynie 

po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym. 

22. Prawo dostępu do zasobów systemu wielodostępnego przydzielają administratorzy systemu. 

Uczniowie i nauczyciele korzystający z pracowni poza godzinami lekcyjnymi uzyskują 

prawo dostępu po wypełnieniu kwestionariusza przydziału konta i przydzieleniu przez 

administratora sieci identyfikatora i hasła. Stanowczo zabronione są działania mające na celu 

uzyskanie nieupowaŜnionego dostępu do zasobów lokalnej sieci komputerowej, w tym 

podszywanie się pod innych uŜytkowników lub monitorowanie łącz. UŜytkownicy kont mają 

obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów przez okresową zmianę haseł. 
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