
 

Pravila, ki jih učenci upoštevajo: 

• Vsak učenec sedi na prostem delovnem mestu in dela v miru. 
• Učenec se obvezno podpiše na listo prisotnosti (pod številko računalnika za 

katerim sedi) in šele nato lahko pristopi k uporabi računalnika.  
• Za svoje delo (ustvarjene datoteke in dokumentov) učenec odgovarja sam.  
• Učenec svoje datoteke in dokumente shranjuje na za to namenjeno mesto 

(Lokalni disk D:/Ucenci/) ali pa si zadevo shrani na svoj USB ključ.  
• V času pouka učenec odgovarja za vso opremo na tem delovnem mestu (pri 

računalniku za strojno in programsko opremo). 
• Če učenec opazi nepravilnosti na računalniški opremi ali operacijskem 

sistemu, takoj javi napako učitelju. Ta zabeleženo napako javi računalnikarju 
po elektronski pošti. 

• Učenec lahko zažene le programe, ki jih dovoli pognati učitelj in so nujni za 
dokončanje zahtevanega opravila oziroma naloge. 

• Za protivirusno zaščito je poskrbljeno. V primeru, da se znajdete v težavah, se 
obrnite na pooblaščeno osebo, ki bo poskušala odpraviti nastale težave in vam 
pomagati. 

• V učilnico ni dovoljeno vnašati hrane in pijače. Skrbite za red in čistočo! 
• V računalnici ni dovoljena odprta uporaba mobilnih telefonov (zvonjenje, 

pogovori).  
• Če je bil računalnik prižgan ob prihodu, ga pusti prižganega tudi po odhodu. Če 

je bil ugasnjen, ga ugasni (zaustavitev sistema), če ni drugih navodil. 
• Delovno mesto pospravimo za seboj tako, da tipkovnico in miško s podlogo 

poravnamo z robom mize, stol na sredini delovnega mesta porinemo do konca 
pod mizo. Če smo obračali zaslon, ga poravnamo z mizo. 

Za nedopustno uporabo računalnika se šteje: 

• spreminjanje strojne konfiguracije računalnika, 
• spreminjanje kakršnih koli sistemskih nastavitev računalnika, 
• spreminjanje zaporedja ikon na namizju, 
• kopiranje ali nameščanje programov, iger... ali kopiranje datotek s 

škodljivo vsebino, 
• ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo vsebino, 
• kakršno koli delo s programi in datotekami, ki bi spremenilo ali 

onemogočilo delo na računalniku (brisanje, spreminjanje, nadomeščanje, 
nastavitev skupne rabe mape). 

Petra Dermota, roid 

 


