Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych
Centrum Multimedialnego

1. Centrum służy użytkownikom jako źródło wiedzy i informacji.
2. Ze stanowisk komputerowych Centrum Multimedialnego mogą korzystać wszyscy
nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły w godzinach otwarcia biblioteki,
po wcześniejszym zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem.
3. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
4. W Centrum można korzystać tylko z zainstalowanych programów i tych, które
znajdują się w bibliotece.
5. Z komputerów można korzystać po uzyskaniu zgody od nauczyciela bibliotekarza.
6. Wszystkie osoby korzystające z komputerów mają obowiązek wpisania się
do zeszytu odwiedzin co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
7. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat
dydaktyczny (wyszukiwanie informacji i materiałów potrzebnych na zajęcia lekcyjne i
pozalekcyjne, wykonywanie prac do nauki własnej, dla potrzeb szkolnych
i naukowych).
8. Korzystanie z Centrum Multimedialnego w celach innych niż naukowe jest możliwe w
przypadku wolnych stanowisk.
9. Z programów komputerowych można skorzystać wyłącznie na miejscu. Nie ma
możliwości wypożyczania ich do domu. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą
skorzystać z programów w pracowni komputerowej.
10. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
11. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym nie powinien jednorazowo
przekraczać 1 godziny i może być on zarówno przedłużony w szczególnych
przypadkach po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza jak i skrócony gdy jest
duża liczba chętnych do skorzystania z komputera.
12. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego.
13. Udostępnienie drukarki, kopiarki czy skanera jest możliwe w uzasadnionych
przypadkach i za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłosić
bibliotekarzowi natychmiast po ich zauważeniu.
15. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta, ale nie wyłączać
komputera.
16. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo
do natychmiastowego przerwania pracy użytkownikowi komputera.
17. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania
z komputera na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia stanowisk, sprzętu komputerowego

i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.
19. Korzystający z Centrum Multimedialnego zobowiązani są do zachowania ciszy,
ładu i porządku.
20. Przy stanowisku komputerowym nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

Zabrania się:
1. Korzystania ze stron poświęconych agresji, przemocy, pornografii.
2. Przeglądania stron prezentujących treści nieetyczne.
3. Instalowania innych programów lub kasowania czy zmieniania programów już
zainstalowanych.
4. Dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania
sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur,
monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.).
5. Korzystania z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności
naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania
i danych.
6. Samowolnego wkładania i używania własnych dyskietek, CD – ROM - ów, pamięci
USB oraz innych nośników informacji bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
7. Kopiowania programów stanowiących własność Centrum Multimedialnego
i szkoły.

