Regulamin pracowni informatycznej

Obowiązki użytkownika:










dokładne zapoznanie się z regulaminem pracowni informatycznej, a następnie
stosowanie go na każdych zajęciach
zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek
zachować spokój i rozwagę
dbać o ład i porządek na stanowisku pracy
czytać uważnie komunikaty pojawiające się na monitorze
zająć wcześniej przydzielone miejsce
wykonywać czynności dokładnie wg poleceń nauczyciela
użytkować sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.
pozostawić plecak/tornister w wyznaczonym do tego miejscu w pracowni

Prawa użytkownika:







korzystać z poprawnie funkcjonującej stacji roboczej
oczekiwać rzetelnej pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia
chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi
przebywać w pracowni tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela
używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej
używać programy komputerowe i zasoby sieci Internet tylko do celów edukacyjnych

Zakazy: (użytkownikowi nie wolno)











samodzielnie włączać i wyłączać zestaw komputerowy
przenosić i usuwać pliki i foldery bez zgody nauczyciela
instalować nielegalne oprogramowanie
nielegalnie rozpowszechniać programy komputerowe
korzystać z własnych nośników informacji bez zgody nauczyciela
jeść ani pić w pracowni a nawet wnosić produktów żywnościowych
przynosić plecaków/tornistrów do stanowiska pracy
samowolnie zmieniać miejsce pracy
poruszać się po pracowni bez wyraźnego polecenia nauczyciela
podchodzić i dotykać serwera oraz sprzętu multimedialnego

Każdy, kto złamie obowiązujący regulamin, musi mieć świadomość wynikających z tego
konsekwencji dydaktycznych, finansowych oraz prawnych.
Zapis regulaminu dla klas młodszych (I - III)





Do pracowni informatycznej można wchodzić tylko pod opieką nauczyciela.
Plecaki/tornistry zostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu, nie wolno ich zabierać
do stanowiska komputerowego.
Nie wolno jeść ani pić w pracowni komputerowej.
Nie wolno samodzielnie włączać i wyłączać komputera.









Nie wolno włączać programów, bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
Nie wolno chodzić po pracowni, zmieniać swojego miejsca pracy bez wyraźnego
polecenia nauczyciela.
Należy dokładnie wykonywać polecenia nauczyciela.
Zestaw komputerowy należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
Należy dbać o ład i porządek na stanowisku komputerowym.
Każdy problem należy zgłosić nauczycielowi przez podniesienie ręki i czekać aż
nauczyciel podejdzie.
Za zniszczenia odpowiadają rodzice lub opiekunowie uczniów, którzy wyrządzili
szkody.

