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REGULAMIN 

PRACOWNI KOMPUTEROWEJ  

INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWYM SĄCZU 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Pracownia komputerowa przeznaczona jest wyłącznie dla osób mieszkających 

w internacie. 

2. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator pracowni, opiekę nad 

pracownią sprawują dyżurujący wychowawcy, którzy dbają o właściwe korzystanie z sali 

przez młodzież.  

3. Pracownia otwarta jest w godzinach od 6:00 do 21:30.  

4. W pracowni komputerowej należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz higieny, 

Regulaminu Internatu, zasad etyki, a także zaleceń wychowawcy.  

 

§ 2 

Bezpieczeństwo i higiena 

1. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, 

przekonfigurowań sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania 

i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.) oraz 

manipulowania przy gniazdkach elektrycznych, kablach i listwach zasilających.  

2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia 

swądu tlącej się instalacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować 

pożar, należy natychmiast powiadomić wychowawcę, który wyłączy zasilanie główne 

i dopełni dalszych procedur. 

3. Wszelkie uszkodzenia, problemy techniczne lub zdarzenia mogące zagrażać 

bezpieczeństwu należy zgłosić dyżurującemu wychowawcy.  

4. Nie wolno huśtać się na krzesłach oraz stwarzać innych sytuacji mogących zagrażać 

zdrowiu własnemu i innych.  

5. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia i picia oraz wchodzenia 

w butach i odzieży wierzchniej.  



Internat Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu 

ul. M. Reja 8, 33-300 Nowy Sącz 

tel. 18 442 04 18, e-mail: internat@zsnr1.pl 

 

 

Strona 2 z 2 

 

§ 3 

Prawo i etyka 

1. Obowiązuje zakaz odwiedzania stron internetowych poświęconych łamaniu prawa 

autorskiego oraz instalowania oprogramowania lub programów, na które nie posiadamy 

licencji.  

2. Nie wolno oglądać oraz przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi 

normami moralnymi (m.in. dotyczących przemocy, pornografii).  

3. Na dysku należy zapisywać tylko najważniejsze dokumenty, umieszczone w „Moich 

dokumentach” w folderze podpisanym imieniem i nazwiskiem; pozostałe pliki będą 

usuwane.  

4. Podczas pracy przy komputerze należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać 

pozostałym osobom przebywającym w sali.  

5. W sytuacji, kiedy wszystkie komputery są zajęte, a ktoś chce skorzystać w celu 

naukowym – osoba taka ma pierwszeństwo przed osobą korzystającą w celach 

rozrywkowych.  

6. Użytkownicy oraz ich prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za 

szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.  

7. Osoby nieprzestrzegające regulaminu nie będą mogły korzystać z pracowni.  

 

 


