AZ INFORMATIKA GÉPTEREM HASZNÁLATI RENDJE
Az informatika gépteremben levő gépek, programok nagy értéket képviselnek, ezért azok
épségének megóvása mindenkinek érdeke és kötelessége.
A szabályzat a hálózat biztonságos és folyamatos működtetését szolgálja, magában foglalva
azon szigorú szabályokat és normákat, melyek a hálózat működtetéséhez elengedhetetlenül
szükségesek. Betartásuk akkor is kötelező, ha valaki nem ért velük egyet vagy nincs tisztában
jelentőségükkel. A szabályzat nem ismerete nem nyújt felmentést a szankciók alól. A szabályzat állandóan elérhető az iskola informatika termében. A szabályzat a későbbiekben további pontokkal egészíthető ki, a változások nyomon követése minden felhasználó kötelezettsége.
A szabályzat alkalmazása tekintetében eszköznek tekintendők:
-

asztali számítógépek
notebook, netbook
a számítógép perifériák (pl. nyomtató, szkenner, egér, hangszórók,stb.)
a számítógép hálózat
a számítógépeken futó szoftverek
a fenti berendezésekhez, szoftverekhez tartozó dokumentációk
az adathordozók

Az eszközök pontos jegyzékét az intézményi leltár tartalmazza.
A szabályzat elfogadása magában még nem jogosít fel senkit az eszközök használatára. A
felhasználók által használható eszközök meghatározása a felhasználói jogosultság alapján
történik.
Az eszközök kezelése, használata során minden felhasználónak gondosan be kell tartani
az alábbiakat:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

A gépterembe csak tanári felügyelettel lehet bemenni.
Tilos az eszközök közelében enni, inni, dohányozni, rágógumit fogyasztani.
Tilos az órán mobiltelefont –valamint minden olyan kelléket, amely az oktatáshoz
nem szükséges– használni.
Tilos az eszközöket és azok részeit áthelyezni, burkolatukat, csatlakozásaikat megbontani.
Tilos a számítógépekre szoftvert telepíteni, illetve engedély nélkül letörölni.
A gépteremben mindenki csak annál a gépnél ülhet, amelyet a tanár a számára kijelölt.
A felhasználók kötelesek minden meghibásodást jelenteni szaktanáruknak.
A felhasználóknak tilos az eszközök elektromos csatlakozásait megbontani. Elektromos
meghibásodás, pl. zárlat gyanúja esetén az eszközt áramtalanítani kell. Ha a meghibásodás a gépterem elektromos hálózatában keletkezik, úgy az egész géptermet áramtalanítani
kell a főkapcsolóval.
Az eszközök használatát az arra kijelölt személy (tanár, munkahelyi felettes vagy rendszergazda) ismerteti. Az ő feladata az eszközök kezelésének bemutatása, az ahhoz kapcsolódó speciális tudnivalók ismertetése is.
Mindenki csak azokat az eszközöket használhatja, melyekre engedélyt kapott, és kezelésükre ki lett oktatva.
Minden diák egyénileg felelős az okozott rongálásokért, az esetleges szoftveres károkozásért. A hibák kijavításának költségei mindig a gép előtt ülő diákot, illetőleg azok szüleit
terhelik. Az okozott kár megtérítésén kívül a tanuló ellen fegyelmi eljárás is indul.
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Mások munkájának tiszteletben tartása
A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét szándékosan (pl. öncélú üzenetek küldése)
és az óra menetét (az előírt programtól eltérő programok engedély nélküli használata) nem
zavarhatják. Továbbá mások munkáját fegyelmezetlen magatartással, viselkedéssel sem zavarhatják.
A felhasználók szoftver hozzáférése
A felhasználók jogosultak a számára engedélyezett szoftverek rendeltetésszerű használatára.
Tilos a merevlemezről szoftverekhez tartozó, valamint a felhasználó számára ismeretlen állományokat törölni, illetve a merevlemezekre az ezen szoftverek használatakor keletkező
állományokon kívül bármit felvinni.
A vírusok elleni védekezés
Minden felhasználónak be kell tartania a vírusok elleni védekezés általános szabályait. Csak
vírusmentes saját lemezek használata engedélyezett. Ha a rendszergazda a meghajtók ellenőrzése során vírusos állományt talál, joga van azt mentesíteni, vagy letörölni. Ez esetben a
felhasználókat nem kell előre értesíteni, de ha a tulajdonos személye megállapítható, akkor
utólag értesíteni kell.
A tanulók hardver hozzáférése
A tanuló a tanítási órán a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhat. Tanítási órán kívül a
számára engedélyezett ügyeleti időben használhatja az oktatási célú számítógépeket.
Munkaterület, egyéni beállítások
A Windows grafikus felületét az oktatási célú számítógépeken átállítani tilos, annak az eredetileg beállított formában kell megjelennie. Ugyancsak tilos a számítógépek bootolását a rendszergazda engedélye nélkül módosítani
Karbantartás
A rendszergazda, karbantartás céljára bármely számítógépet bármikor használhatja, sürgős
esetben akár a gépeken folyó más tevékenységet is zavarva.
Számítógépes játékok
Játékprogram csak az erre kijelölt időben indítható a hálózatról vagy a munkaállomásról.
Számítástechnika órára való felkészülés vagy számítógépes munka előnyt élvez a játékkal
szemben.
Internetezés
A levelek szövegtartalma az iskola által képviselt erkölcsi normáknak meg kell, hogy feleljen. Szigorúan tilos a levelezőrendszert reklám célra, mások munkájának hátráltatására, ill. az
Internet veszélyeztetésére használni. Ilyen esetben a vétkesnek tettével a megfelelő hatóságok
előtt el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg kell térítenie.
Adatok az Internetről korlátozás nélkül letölthetők a rendszergazda által installált célszoftverek segítségével. Szeméremsértő, és törvényekbe ütköző adatfájlok letöltése tilos, véletlen
bekövetkezte esetén azokat meg kell semmisíteni.
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Szolgáltatások
•
•
•
•

A számítógépekre telepített oktató és irodai szoftverek használata
A számítógéppel készített anyagok nyomtatása
Internet hozzáférés
Dokumentumok archiválása, másolása, sokszorosítása, digitalizálása

A fenti szolgáltatások mindenkor az egyéni jogosultságok függvényében vehetők igénybe. A
szolgáltatások használata során gondosan be kell tartani a szerzői jogokra vonatkozó jogszabályokat.
A szaktanár a hálózat használatát megtagadhatja, vagy további feltételekhez kötheti, ha a
tanuló a biztonságos üzemeltetéséhez szükséges ismereteket nem kellő mélységben sajátította
el.
A felhasználók a számítógép hálózat szolgáltatásait a felhasználói azonosító és az ahhoz tartozó jelszó segítségével vehetik igénybe.
Szankciók
Annak érdekében, hogy a hálózat biztonságosan szolgálja a szabályokat betartó felhasználókat és az iskola oktatási és nevelési célkitűzéseit, a szabályzat megsértését szankcionáljuk.
Enyhébb esetben, első alkalommal szóbeli figyelmeztetés is alkalmazható.
Szóbeli figyelmeztetés
(mely halmozódik, 3 db után kizárást jelent az Internetről 1 hónap időtartamra)
•
•
•
•
•

Órai Internet-használat közben (tananyagként) a feladatban megszabott Internetoldalakon kívül, más oldalak keresése.
Tanórán engedély nélküli programhasználat.
A felhasználói felület engedély nélküli megváltoztatása.
Gondatlan károkozás a számítógépek hardverében, szoftvereiben.
Nem szabályos kilépés a számítógépeken.

Szaktanári figyelmeztetés
•
•
•
•
•
•

Szeméremsértő, fajvédő tartalmú fájlok letöltése.
Más felhasználó által készített munka engedély nélküli másolása (pl. órai kiadott feladatmegoldás, számonkérés esetén).
Program telepítése a rendszergazda engedélye nélkül (különös tekintettel játékprogramokra).
A számítógépeken levő engedélyezett programokban való változtatás (törlés, módosítás).
Szándékos károkozás a számítógépek hardverében, szoftvereiben.
A többi felhasználó munkájának szándékos megzavarása, akadályozása.
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