REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ
Zasady ogólne
1. W pracowni przebywają uczniowie tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela.
2. Sprzęt komputerowy uruchamiamy tylko za zgodą i według wskazówek nauczyciela.
3. Każdy uczeń ma wyznaczone swoje stałe stanowisko pracy.
4. Uczeń dba o swoje stanowisko pracy, utrzymuje ład i porządek.
5. W pracowni nie wolno spożywać posiłków, ani pić napojów.
6. Nie można usuwać i poprawiać cudzych dokumentów (plików). Są one własnością ich
twórców i tylko oni mają do tego prawo.
7. Nie zmieniamy nazw stworzonych plików i folderów, które nie należą do nas.
8. Nie zmieniamy ustawień systemu operacyjnego, w tym zmian tapety, wyglądu ikon oraz
ich nazw.
9. Nie wolno pobierać oraz instalować programów bez zgody nauczyciela.
10. Nie uruchamiamy programów bez zgody nauczyciela.
11. Bez zgody nauczyciela nie wolno włączać i wyłączać żadnych urządzeń wchodzących w
skład pracowni informatycznej.
12. O wszelkich nieprawidłowościach w działaniu sprzętu i oprogramowania informujemy
nauczyciela.
13. Nie instalujemy oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
14. Z Internetu korzystamy tylko za zgodą prowadzącego zajęcia nauczyciela.
15. Dokładnie czytamy komunikaty, które pojawiają się na ekranie komputera.
16. W trakcie zajęć utrzymujemy porządek, czystość, zachowywać spokój i rozwagę.
17. Korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie zajęć jest zabronione.
Zasady BHP
1. Zachowuj prawidłową postawę.
2. Dostosuj wysokość krzesła do wysokości blatu stołu, abyś mógł wygodnie korzystać ze
sprzętu w trakcie pracy.
3. Zachowuj odpowiednią odległość oczu od monitora (40 – 70 cm).
4. Załóż okulary, jeżeli lekarz ci je zalecił.
5. Staraj się robić sobie przerwy po dłuższym czasie spędzonym przed komputerem (min.
15 minut po 1 godz. pracy).
6. Nie manipuluj przy urządzeniach będących pod napięciem, grozi to porażeniem prądem.

Bezpieczeństwo w sieci
1. Nie zapisuj loginów i haseł w przeglądarce internetowej komputerów pracowni.
2. Nie udostępniaj nikomu swoich danych dostępowych, w tym danych osobowych.
3. Nie ufaj osobom poznanym w sieci.
4. Mój jeśli stwierdzisz, że coś jest nie tak.
5. Korzystaj ze stron zabezpieczonych odpowiednim certyfikatem bezpieczeństwa.

