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                                                                                                    Gdańsk, 01.09.2020 
 

1. Dostosowanie warunków pracy w pracowni komputerowej w związku  
z pandemią: 

 uczniowie mają obowiązek używania jednorazowych rękawiczek 
ochronnych podczas przebywania w pracowni (obsługują klawiaturę  
i myszkę w jednorazowych rękawiczkach); 

 uczniowie mają stałe (na cały rok szkolny) przydzielone przez nauczyciela 
stanowiska pracy; 

 uczniowie przestrzegają zasad higieny osobistej, ograniczają kontakt 
bezpośredni i utrzymują dystans społeczny; 

 uczniowie stosują zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. W przypadku 
użycia chusteczki jednorazowej, uczeń wyrzuca ją do zamkniętego kosza  
i dezynfekuje ręce. 

 zabrania się dotykania monitora oraz komputera. Uczeń podczas lekcji 
wykorzystuje jedynie klawiaturę i myszkę oraz powierzone mu przez 
nauczyciela pomoce dydaktyczne (uprzednio zdezynfekowane); 

2. W pracowni należy: 

 wykonywać wyłącznie polecenia nauczyciela; 

 zachować szczególną ostrożność; 

 użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa oraz jego 
przeznaczeniem i warunkami pracy; 

 dbać o ład i porządek swojego stanowiska pracy; 

 zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek i komunikatów 
pojawiających się na ekranie komputera. 

3. Użytkownikowi zabrania się samowolnego: 

 logowania się na konta (np. e-mail) – szkoła nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody; 

 włączania i wyłączania komputera; 

 zmieniania ustawień komputera; 

 pobierania i instalowania oprogramowania; 

 kopiowania plików z komputera na własne nośniki pamięci, dyski  
w chmurze itd.; 

 usuwania jakichkolwiek plików z komputera; 
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 użytkowania nośników pamięci; 

 korzystania ze słuchawek szkolnych jak i własnych, kamerki internetowej 
oraz wyposażenia pracowni; 

 używania telefonu i innych urządzeń elektrycznych; 

 odłączania / podłączania jakichkolwiek kabli. 
4. Zabrania się  

 wszelkich przejawów cyberprzemocy, w tym obrażania uczyć, poglądów, 
wyznania innych osób; 

 korzystania z portali społecznościowych bez zgody nauczyciela; 

 jedzenia i picia w pracowni, wnoszenia odzieży wierzchniej; 

 przebywania w pracowni bez obecności nauczyciela; 

 wyszukiwania, przeglądania, tworzenia treści nieodpowiednich poniżej 18 
roku życia, jak i wieku danego ucznia, treści niemoralnych, niekulturalnych, 
gorszących, obrażających, wyśmiewających i zakazanych prawem polskim; 

 naruszania netykiety, praw autorskich, licencji. 
5. Użytkownik ma prawo: 

 oczekiwać pomocy od nauczyciela prowadzącego zajęcia; 

 chronić swoje wytwory intelektualne i pliki z danymi. 
6. W sytuacji kiedy uczeń zauważy, że na jego stanowisku inny użytkownik  

nie wylogował się ze swojego konta (np. e-mail) to zobligowany jest do 
natychmiastowego poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji. Zabrania się 
jakichkolwiek ingerencji oraz przeglądania konta innego użytkownika. 

7. W pracowni należy użytkować Internet tylko i wyłącznie do celów dydaktycznych. 
8. Każdy uczeń ma przydzielone stałe miejsce i jest on w pełni za nie odpowiedzialny 

w trakcie zajęć. Nie może samowolnie go zmieniać oraz chodzić w trakcie zajęć po 
pracowni. 

9. Za wszelkie uszkodzenia poczynione przez ucznia materialną odpowiedzialność 
ponoszą rodzice. 

 
 


