
PRAVILNIK UPORABE ŠOLSKEGA LABORATORIJA 

INFORMATIKE V ČASU COVID-19 

 

Na šoli sta prisotna dve računalniški učilnici: 

- Laboratorij informatike v 1. nadstropju (učilnica 1/5); 

- Multimedijska učilnica v 4. nadstropju (učilnica 4/0). 

Sledeči pravilnik velja za pouk v obeh učilnicah. 

 

1. Profesorji morajo, pred začetkom pouka v računalniških učilnicah, dijakom predstaviti sledeči 

pravilnik in morajo skrbeti za to, da ga vsi upoštevajo. 

2. Profesorji morajo preveriti, pred začetkom pouka v laboratoriju in po končanih praktičnih vajah, 

ali je laboratorij urejen in oprema nepoškodovana. Vsako škodo šolski imovini mora profesor 

takoj sporočiti odgovornemu pomožnega tehničnega osebja. 

3. V primeru, da profesor opazi, da je laboratorij neurejen, oziroma da je prišlo do škode šolski 

imovini, so za to odgovorni dijaki, ki so zadnji imeli pouk v šolskem laboratoriju. 

4. Profesorji ne smejo pustiti dijake same v laboratoriju. V primeru, da mora profesor zapustiti 

laboratorij, mora biti v laboratoriju vsekakor prisoten tehnik ali drugi uslužbenec. 

5. Dijaki ne smejo vstopati v laboratorij in ostati v njem, če nimajo spremstva in dovoljenja s strani 

profesorja. Pred poukom morajo dijaki počakati na prihod profesorja pred laboratorijem. 

6. Dijaki naj ne prinašajo svojih torb in plaščev v laboratorij. 

7. Dijaki ne smejo uporabljati nobenega stroja in pripomočkov, ne da bi imeli pri tem dovoljenje 

profesorja. 

8. Uporaba šolskega laboratorija za šolska in dijaška zborovanja, oziroma v namene, ki niso strogo 

vezane na pouk, je strogo prepovedana. 

9. Za uporabo laboratorija informatike (učilnica 1/5) oz. multimedijske učilnice (učilnica 4/0), mora 

profesor predhodno rezervirati učilnico na koledarju (urniku) pred vsako učilnico. 

10. Prednost imajo profesorji informatike, ki učilnice uporabljajo kot del rednega pouka informatike. 

11. Profesor mora zapisati na posebno polo datum, uro uporabe laboratorija in točno zapisati, kje je 

sedel posamezni dijak. Polo mora nato izročiti tehniku laboratorija. 

12. Dijak uporablja računalnik pod nadzorom profesorja, ki je z njim v učilnici. 

13. Prepovedano je trajno ali začasno na šolski računalnik povezati opremo, ki ni šolska (npr. USB 

ključke, CD-je, DVD-je…), prepovedano je tudi nastaviti programe in uporabljati internetne 

storitve brez profesorjevega dovoljenja. 

14. Vsi dijaki se morajo strogo držati navodil učnega in neučnega osebja. 

15. V primeru težav, ki so vezane na programsko ali strojno opremo, morajo dijaki to nemudoma 

sporočiti profesorju ali tehniku laboratorija, ne da bi poskušali sami rešiti težavo. 

16. Dijaki morajo po končanem delu v laboratoriju izbrisati vse dokumente in datoteke, ki so jih 

ustvarili. Če želi dijak imeti kopijo svojega dela, si ga lahko pošlje na svoj e-mail naslov 

@preseren.edu.it. 

17. Spreminjanje začetnega stanja računalnika (npr. spreminjanje namizja, barv, hitrosti miške, 

jezika računalnika…) je strogo prepovedano. 



18. Profesorji vsakemu dijaku dodelijo svoj računalnik. Dijaki ne smejo uporabljati računalnika, ki mu 

ga profesorji niso dodelili. Dijaki morajo uporabljati isti računalnik od začetka do konca učne ure; 

nikakor ne smejo spreminjati sedežnega reda v laboratoriju. 

19. Računalnik, ki ga je dijak uporabljal med poukom, mora biti na koncu v istem stanju, v katerem 

so ga dijaki dobili na začetku učne ure. 

20. Na koncu učne ure morajo profesorji, v primeru, da so opazili težave z delovanjem računalnikov, 

to pisno sporočiti tehniku računalniških učilnic. 

21. Profesor, ki uporablja laboratorij informatike, je odgovoren za stanje računalnikov, programske in 

strojne opreme v laboratoriju. 

22. V laboratorij ne sme vstopati nepooblaščene osebe. 

23. Ravnateljica lahko izjemoma dovoli vstop v šolski laboratorij tudi drugim osebam ter uporabo 

šolskega laboratorija v druge namene. 

24. Z ozirom na izredne ukrepe za zajezitev virusne okužbe morajo dijaki v laboratoriju informatike 

obvezno nositi masko in si  jo ne smejo nikoli sneti. 

25. Dijaki se ne smejo prosto sprehajati po učilnici. Če dijak mora na stranišče, oziroma mora vreči 

smeti v koš, mora za to najprej zaprositi profesorja in počakati na dovoljenje. 

26. Po vsaki uporabi šolskega laboratorija morajo dijaki za sabo pospraviti in poskrbeti za čistočo v 

učilnici. 

27. Ob vstopu v šolski laboratoriji si morajo dijaki obvezno razkužiti roke. 

28. Po uporabi laboratorija morajo dijaki razkužiti tipkovnico, miško in delovno mesto s predpisanimi 

razkužili. 

29. Prepovedano je uživanje hrane in pijače v šolskih laboratorijih. 

 

 

 


