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Számítógépterem használati rendje
és balesetvédelmi szabályok
1. A géptermekben tanár felügyelete nélkül tartózkodni tilos.
2. A gépeket bekapcsolni vagy a gépeken bejelentkezni csak a tanár kifejezett utasítására lehet.
3. A termekben található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép kábeleihez nyúlni,
a számítógépeket vagy más, az Informatikai Rendszerhez tartozó berendezést engedély
nélkül megbontani, a hálózati eszközöket ki- vagy bekapcsolni tilos és súlyos fegyelmi
vétségnek minősül. A számítógépek és a szoftverek beállításait a tanár utasítása nélkül
megváltoztatni tilos.
4. A tanárok és más iskolai dolgozók által használt gépeket (irodák, tanári szobák, informatika
terem tanári gépei) tanuló nem használhatja.
5. A gépterembe csak a munkához elengedhetetlenül szükséges felszerelés vihető be (füzet,
könyv, írószer, adathordozó), ételt, italt, bármilyen élelmiszert, kabátot bevinni tilos. Táskát
csak kifejezetten vagyonvédelmi okból szabad behozni, és azt a tanár által kijelölt helyen, a
munkaasztaloktól távol, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartva kell elhelyezni.
6. Más felhasználói nevének használata még annak engedélyével is tilos! A felhasználói név
kölcsönadása (átruházása) még ideiglenesen is tilos! Másvalaki jelszavának kiderítésére
irányuló bármely kísérlet tilos!
7. Vallási, etnikai, politikai, erkölcsi vagy más jellegű érzékenységet sértő, másokra nézve sértő,
esetleg másokat zaklató tevékenység (pl. szélsőséges nézeteket képviselő, fajgyűlölő, vagy
pornográf anyagok megtekintése, tárolása, közzététele vagy továbbítása) tilos.
8. Amennyiben a tanórai vagy tanórán kívüli számítógép-használat megkezdése előtt vagy a
használat során bármilyen sérülés, rongálás, működési hiba, rendellenesség tapasztalható, a
tanuló köteles azt azonnal jelenteni a szaktanárnak. Ha a tanuló ezt nem jelenti, saját maga
felel érte. A szándékosan elkövetett károkozásért az iskola szabályozásának megfelelően
anyagi kártérítés terheli az okozót.
9. A számítógéptermek és a könyvtárban található délutáni gyakorlásra is használhatók
kizárólag szaktanári felügyelettel.
10. Az iskola nem támogatja a számítógépes játékok használatát, ezért tilos bármely játék iskolai
gép adattárolóira való másolása, telepítése, tárolása, az esetleg ott talált játékok futtatása. Ez
alól a szabály alól kivételt képeznek azok a fejlesztő jellegű játékok, oktatási anyagok,
melyeket az iskola megvásárolt, vagy használatukra engedélyt kapott, és az Üzemeltetés a
munkaállomásokon vagy a hálózaton kimondottan e célra elhelyezett.

