Regulamin Centrum Informacji Multimedialnej (CIM)
Centrum Informacji Multimedialnej przeznaczone jest do
korzystania z programów multimedialnych, z Internetu w celach
edukacyjnych (np. pisania referatów, tworzenia projektów,
rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia wiedzy do
konkursów, wykonywania prac do nauki własnej, prowadzenia
zajęć edukacyjnych)
1. Z Centrum korzystać mogą wszyscy uczniowie, nauczyciele i
pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki z wyjątkiem
przerw międzylekcyjnych.
2. Opiekunem Centrum Multimedialnego jest nauczyciel
bibliotekarz. Nadzór techniczny sprawuje nauczyciel
informatyk.
3. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz .
4. Czas jednorazowego korzystania z pracowni wynosi 45 minut, w
uzasadnionych przypadkach zostanie on wydłużony. Uczeń
może zarezerwować stanowisko u opiekuna Centrum
5. Przy stanowisku mogą się znajdować maksymalnie dwie osoby.
6. Uczniowie korzystają z konta ucznia
7. Własne dane należy przechowywać w indywidualnych
folderach, usuwanie dokumentów innych użytkowników jest
zabronione
8. Po zakończeniu pracy należy usunąć niepotrzebne pliki i foldery,
pozostawić ekran z włączonym monitorem. Korzystać można
tylko z zainstalowanych programów.
9. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do
celów edukacyjnych
10. Wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości w działaniu sprzętu
należy zgłaszać opiekunowi

11. W trakcie pracy należy zachować ciszę i spokój. Nie wolno jeść
i pić.
12. Na podłączenie dysków wymiennych musi wyrazić zgodę
opiekun CIM
13. Chęć wydrukowania wyszukanych informacji uczeń zgłasza
bibliotekarzowi.
14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego
odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni,
wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
15. Nie stosowanie się do w/w regulaminu spowoduje zakaz
korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany
przez nauczyciela bibliotekarza.
16. Użytkownicy mogą zgłaszać inicjatywy i pomysły dotyczące
Centrum.
ZABRANIA SIĘ:
- instalowania innych programów i dokonywania zmian w już
istniejących oraz ustawieniach systemowych
- instalowania i korzystania z komunikatorów internetowych typu:
gadu-gadu, tlen,
wchodzenia na czaty : grania w gry sieciowe z wyjątkiem gier
edukacyjnych
- dokonywania jakichkolwiek napraw, samowolnego manipulowania
sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy itp.)
Powyższy regulamin wchodzi w życie 15 października 2014 roku.

