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Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Podstawa prawna:
1) Statut Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa
i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U.
Nr 148, poz. 973 z późn. zm.).

1. Użytkownicy centrum posiadają dostęp do sprzętu komputerowego w ilości czterech 
stanowisk komputerowych podłączonych do sieci Internet.

2. Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły.

3. Uczniowie mogą korzystać z ICIM poza godzinami zajęć lekcyjnych.

4. Podczas przerw sprzęt komputerowy jest udostępniany tylko za zgodą nauczyciela - 
bibliotekarza.

5. Przy jednym stanowisku może pracować do dwóch uczniów.

6. Przed rozpoczęciem pracy przy komputerze, należy wpisać się do zeszytu odwiedzin 
podając: datę, imię nazwisko, klasę, numer komputera, godziny pracy.

7. Sprzęt komputerowy służy realizowaniu celów edukacyjnych.

8. Pierwszeństwo przy korzystaniu z komputerów mają te osoby, które przygotowują się 
do zajęć lekcyjnych lub konkursów.

9. Po wykonaniu prac, otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran 
z wyświetlonym pulpitem.
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10. Wszystkie trudności w obsłudze komputera należy zgłaszać nauczycielowi 
bibliotekarzowi.

11. Zabrania się dokonywania zmian w systemie komputerowym, kasowania programów 
zainstalowanych przez administratora sieci, samodzielnego dokonywania połączeń 
technicznych, instalowania własnego oprogramowania, korzystania ze stron 
internetowych zawierających treści niezgodne z przyjętymi normami społecznymi, 
gier komputerowych, spożywania posiłków, korzystania z telefonów komórkowych.


