Regulamin korzystania z komputerów
w bibliotece szkolnej
I. Postanowienia ogólne:
1. Prawo do korzystania z komputerów znajdujących się w bibliotece przysługuje uczniom,
nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły.
2. Korzystanie z komputerów (programów użytkowych, multimedialnych i internetu) jest
bezpłatne.
3. Uczniowie mogą korzystać z komputerów w obecności nauczyciela bibliotekarza.
4. Uczeń przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie w dowolnym czasie jego
pracy przy komputerze przez nauczyciela bibliotekarza.
5. Przy stanowisku komputerowym mogą jednocześnie znajdować się co najwyżej dwie
osoby.
6. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę (w razie potrzeby
dopuszcza się rozmowę szeptem).
7. Przy stanowisku komputerowym zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma
prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
II. Zasady korzystania z komputera i internetu:
1. Korzystanie z multimediów, internetu i programów użytkowych służy wyłącznie celom
informacyjnym i edukacyjnym.
2. Użytkownikowi komputera zabrania się:
a. instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji
oprogramowania zainstalowanego w systemie,
b. odinstalowywania programów i usuwania cudzych plików,
c. samowolnego korzystania z płyt CD, DVD, pamięci USB,
d. przesuwania sprzętu, dotykania kabli zasilających i kabli sieciowych.
3. Użytkownikowi internetu zabrania się:
a. wyszukiwania i rozpowszechniania treści powszechnie uznanych za obsceniczne
lub obraźliwe oraz obrażające uczucia innych,
b. wyszukiwania i rozpowszechniania treści nawołujących do nienawiści,
c. prowadzenia działalności zarobkowej, uprawiania hazardu, rozpowszechniania
spamu,
d. wykonywania czynności naruszających prawa autorskie.
4. Za wszelkie szkody spowodowane świadomym działaniem ucznia odpowiedzialność
ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
III. Zasady BHP:
1. W przypadku zauważenia nieprawidłowej pracy komputera czy objawów mogących
wywołać pożar (iskrzenie, wydobywający się dym, zapach tlącej się izolacji) należy
natychmiast powiadomić nauczyciela bibliotekarza.
2. W sytuacjach awaryjnych uczniowie natychmiast przerywają pracę ze sprzętem
komputerowym, zachowują spokój oraz wykonują wszystkie polecenia nauczyciela
bibliotekarza.
IV. Postanowienia końcowe:
1. Regulamin obowiązuje wszystkich zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i poza nimi.
2. Uczniowie notoryczne nie przestrzegający regulaminu mogą być w szczególnych
przypadkach pozbawieni prawa korzystania z komputerów.

