Regulamin pracowni komputerowej w Szkole
Podstawowej nr 107
§1
Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 107 im. Piotra Włostowica we
Wrocławiu stanowi wspólne dobro uczniów, nauczycieli i pracowników.
Dlatego wszyscy korzystający winni dbać o to dobro. W wszystkie osoby korzystające z
pracowni komputerowej zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zarządzeń dyrektora
szkoły.

§2
Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w pracowni komputerowej
upowaŜnieni są wyłącznie administratorzy systemu komputerowego(nauczyciele informatyki)
i uŜytkownicy systemu (uczniowie i nauczyciele).
W szczególności zabrania się uŜytkownikom samowolnego włączania do sieci elektrycznej
i uruchamiania zastawów komputerowych. UŜytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego
stosowania zasad bhp w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

§3
Przed przystąpieniem do pracy kaŜdy uŜytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność
sprzętu, na
którym zamierza pracować, a ewentualne usterki zgłosić natychmiast
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Po zakończeniu pracy naleŜy doprowadzić
stanowisko do stanu wyjściowego. NaleŜy równieŜ zadbać o zachowanie swoich zbiorów
danych, usunąć dane robocze, wylogować się, a na zakończenie zajęć w danym dniu
zamknąć system, wyłączyć komputer i monitor.
§4
Całość zainstalowanego oprogramowania jest chroniona ustawą o prawie autorskim.
Kopiowanie i instalowanie oprogramowania jest zabronione.
Uruchamianie
oprogramowania, które pochodzi z tutejszej pracowni, jest moŜliwe tylko po uzyskaniu zgody
administratora systemu.
§5
Wszystkie nośniki uŜywane w pracowni muszą być wcześniej sprawdzone programem
antywirusowym. We własnym interesie uczniowie i nauczyciele nie powinni uŜywać
nośników, które nie zostały wcześniej sprawdzone.
Nośnik uŜyty poza pracownią wymaga ponownego sprawdzenia!
§6
Prawo dostępu do
zasobów systemu wielodostępnego przydzielają administratorzy
systemu. Uczniowie i nauczyciele korzystający z pracowni poza godzinami lekcyjnymi
uzyskują prawo dostępu tylko po przydzieleniu konta i przydzieleniu przez administratora
sieci identyfikatora i hasła, oraz wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
Stanowczo zabronione są działania mające na celu uzyskanie nieupowaŜnionego dostępu
do zasobów lokalnej sieci komputerowej, w tym podszywanie się pod innych uŜytkowników
lub monitorowanie łącz. UŜytkownicy kont maja obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów
przez okresową zmianę haseł.

