
REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

PRZED PRZYST,IPIENIEM DO PRACY

1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzq pod opiek4 naucryciela.

2. Uczniowie zajmujqzawsze te same, prrydzielone na pierwszych zajgciach stanowiska.

3. Przed przystqpieniem do pracy kazdy uczen wpisuje sig do dzienniczka na stanowisku

i sprawdzd, a4 sprzgt komputerowy nie jest uszkodzony. Widoczne ilady uszkodzeizglasza

nauczycielowi.

W TRAKCIE PRACY

1 . Podczas lekcji uczniowie pracujq wg zalecei natcryciela.

2. Stanowisko pracy uczniowie utrrymuja w nale4rtym porz4dku oraz szanuj4 powierzony im

sprzQt.

Uczniowie nie dokonuj4 samodzielnie zmian polqczef. oraz nie dokonujq Zadnych napraw.

Na stanowisku komputerowym zabrania sip spo4nvania posilków i napojów.

Przestrzega sig nastqpujqcych zasad:

a. nie wlqcza sig komputerabez zgody nauczyciela,

b. nie instaluje siq Zadnych programów,

c. nie korzysta siE z zewngtrznych noSników pamigci bez zgody nauczyciela i po

uprzednim sprawdzeniu noinika programem antywirusowym,

d. nie zmienia sig konfiguracji komputera,

e. nie dotyka sig palcami ani przedmiotami monitora, gdyímohe to bezpowrotnie

uszkodzié, matrycg LCD,

f. wylqcza siE komputer zgodnie zprocedurq,,zamykania systemu",

g. nie wyl4cza sig komputera natychmiast po jego wlqczeniu, tj. w czasie startu systemu.

h. w czasie pracy nie odpowiada siQ ,, tak" na pytania, których sig nie rozumie

6. W przypadku pracy na wspólnym koncie u4rtkownika przez wielu uczniów, nie usuwa sig

plików innych u4rtkowników oraznie zapisuje sip swoich plików na pulpicie.

7. Niedozwolone jest wchodzenie do BIOS-u i zmiana ustawieri konfiguracyjnych Biosuo

bootowanie komputera z nappdów zewnQtrznych (np. ptyt CD z systemem bootujacym),

podejmowanie prób lamania hasla administratora.

PO ZAKOÑCZENIU PRACY

1. Po zakoúczonych zajqcíach uczniowie wylogowujq sig, a jeéli jest to ostatnia godzina

lekcyjna w pracowni, to wylqczaj4 komputer i monitor.

UWAGA!

Kotdy wypadek, nawet najdrobniejsze skoleczenie zglosza sig nauczycielowi prowadzqcemu

zajgcia w procowni.
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