REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH PRZEZ
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W LESZNIE

Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania z komputerów przenośnych
(zwanych dalej Komputerem) przez Uczniów Szkoły Podstawowej nr 12
(zwanej dalej Szkołą) w Lesznie na terenie Szkoły i poza nią oraz
monitorowania pracy Uczniów przy wykorzystaniu Komputerów.
2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu użyte w nim słowa maja znaczenie:
a) Uczeń – uczeń Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie.
b) Użytkownik – Uczeń lub inna osoba, której został udostępniony Komputer
przez Ucznia, Rodzica, Nauczyciela lub inną upoważniona do tego osobę.
c) Rodzic – rodzic Ucznia lub inna osoba, która sprawuje opiekę prawną nad
Uczniem.
d) Szkoła – Szkoła Podstawowa nr 12 w Lesznie.
e) Komputer – zestaw komputerowy (komputer przenośny) wraz z całym
wyposażeniem, który zostaje Uczniowi przekazany do wypełniania zadań
i obowiązków wskazanych przez Nauczyciela.
f) Nauczyciel – nauczyciel sprawujący opiekę nad Uczniami, który wykonuje
zadania związane z programem „Cyfrowa Szkoła”.
3. Chęć korzystania z Komputerów przez Ucznia potwierdza własnoręcznym
podpisem Rodzic.
4. Prawo korzystania z Komputerów przysługuje Uczniom oraz innym osobom,
jeśli Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę.
5. Korzystanie z Komputerów (programów użytkowych i multimedialnych)
jest bezpłatne.
6. Uczniowie korzystają z Komputerów tylko pod opieką Nauczyciela w Szkole
lub pod opieką Rodzica poza Szkołą.
7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie w dowolnym
czasie jego pracy przez osoby uprawnione (Nauczyciela, administratora sieci).

8. Jeden Komputer może zostać przydzielony i powierzony tylko jednemu
Uczniowi.
9. Każdy Uczeń lub inny użytkownik po otrzymaniu Komputera zobowiązany jest
do poinformowania Nauczyciela o wszelkich brakach, zniszczeniach sprzętu,
jak również nieprawidłowościach związanych z działaniem Komputera jeśli
takie zauważył.
10. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów w pobliżu stanowiska
komputerowego.
11. Nauczyciel może odmówić Uczniowi dostępu do Komputera bez podania
przyczyny, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
12. Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Zasady korzystania z komputera i Internetu
§2
1. Korzystanie z multimediów, Internetu i programów użytkowych służy wyłącznie
celom naukowym, informacyjnym i edukacyjnym.
2. Uczeń może korzystać z Internetu tylko i wyłącznie na komputerze
z zainstalowanym programem filtrującym treści.
3. Uczeń obsługuje sprzęt komputerowy zgodnie z zaleceniami Nauczyciela.
4. Po skończeniu pracy Użytkownik ma obowiązek zostawić komputer
wyłączony.
5. Użytkownicy Komputera mają prawo do zapisywania swoich plików wyłącznie
w wyznaczonym miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy,
należy po jej zakończeniu usunąć.
6. Użytkownikowi Komputera zabrania się:
a) instalowanie oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji
oprogramowania zainstalowanego w systemie,
b) usuwania cudzych plików, odinstalowania programów,
c) dekompletowania sprzętu,
d) odłączania Komputera od zasilania w trakcie pracy Komputera,
e) przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo, powszechnie
uznanych za obsceniczne lub obraźliwe oraz oszczerstw i treści obrażającej
uczucia innych,

f)

wyszukiwania i rozpowszechniania treści pornograficznych oraz nawołujących
do nienawiści,

g) uprawiania hazardu,
h) rozpowszechniania niechcianych wiadomości e-mail (spamu),
i)

wykonywania czynności naruszających prawa autorskie,

j)

prowadzenia działalności komercyjnej,

k) działania na szkodę innych użytkowników Internetu.
7. Za wszelkie szkody spowodowane przez świadome działanie Ucznia
odpowiedzialność materialną i niematerialną ponoszą Rodzice tym samym
podpisem pod niniejszym Regulaminem, oświadczają, że:
a) wyrażają zgodę na przyłączenie do programu „Cyfrowa Szkoła”,
b) wyrażają

zgodę

na

odbywanie

zajęć

wyżej

wskazanego

Ucznia

z wykorzystaniem Komputerów,
c) oświadczają, iż zobowiązują się do pokrycia wszelkich strat związanych
z umyślnym uszkodzeniem Komputera przez Ucznia w trakcie trwania zajęć
lekcyjnych w szkole,
d) oświadczają, iż wyrażają zgodę na zabieranie przez Ucznia Komputera
do domu lub w inne miejsce poza terenem Szkoły i zobowiązują się do
pokrycia wszelkich strat związanych z uszkodzeniem Komputera przez Ucznia
od momentu opuszczenia przez niego Szkoły, a nadto oświadczają,
iż ponoszą odpowiedzialność za Ucznia i wszelkie zdarzenia losowe
od momentu opuszczenia przez niego Szkoły,
e) zapoznali się z treścią Regulaminu i go akceptują.
8.

Szkoła

zobowiązuje

się

do

informowania

Rodziców

z

3

dniowym

wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty o planowanym przekazaniu
Komputerów Uczniom w celu zabrania ich do domów a Rodzice zobowiązują się
do zachowania szczególnej ostrożności w związku z tym faktem.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie
dla życia lub zdrowia uczniów
§3
1. W razie wypadku (np. porażenia prądem) należy natychmiast wyłączyć
urządzenie stanowiące zagrożenie oraz powiadomić Nauczyciela lub rodzica.
2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z Komputera dymu
(lub z jego komponentów np. z zasilacza), wyczucia swądu tlącej się izolacji
lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy
natychmiast powiadomić Nauczyciela lub Rodzica, który powinien wyłączyć
zasilanie główne.
3. W sytuacjach awaryjnych Uczniowie powinni natychmiast przerwać wszystkie
prace ze sprzętem komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać
wszystkie polecenia Nauczyciela lub Rodzica.
Postanowienia końcowe
§4
1. Regulamin

obowiązuje

wszystkich

uczniów

Szkoły

korzystających

z Komputera zarówno podczas planowanych zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi.
2. W sprawach niewymienionych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy
Statutu Szkoły oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Dyrektor szkoły

