Géptermi rend
• A számítógépteremben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. Idegen személyek benntartózkodását az igazgató engedélyezheti.
• A géptermet szünetekben és használaton kívül zárva kell tartani, és csak az arra felhatalmazást kapott személyek nyithatják ki.
• A gépeken és egyéb berendezésekben tapasztalt bármilyen rendellenességet azonnal jelezni kell a tanárnak,
aki köteles továbbítani azt a rendszergazda felé. A hiba kijavítása a rendszergazda feladata! A diák semmilyen
körülmények között sem nyúlhat a számítógépek belsejébe!
• A számítógépek és azok perifériái munkaeszközök, amelyeket a tanóra feladatainak megfelelően szabad csak
használni. Minden, az óra anyagától eltérő használat: pl. keresés az Interneten, csak a gyakorlati óra feladatának elvégzése után, az órát tartó tanár külön, az arra az órára szóló engedélyével történhet.
• A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS!
• A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS!
• Az elektromos hálózatba más, nem a rendszerhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó berendezéseket csatlakoztatni TILOS!
• A szaktanteremben saját adathordozót (CD, Pendrive, MP3 lejátszó, iPod, stb.) vagy egyéb hardver és szoftver
eszközt használni TILOS!
• TILOS a számítógép hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszert és más telepített alkalmazások működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni. A számítógépekre programokat kizárólag a rendszergazda vagy a szaktanár telepíthet.
• TILOS mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint
bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni vagy erre kísérletet tenni. Más
felhasználó kódjával történő belépés a rendszer feltörésére tett kísérletnek minősül. Szigorított fegyelmi intézkedést von maga után.
• Számítógépes játékokat, csevegő-programokat, közösségi oldalakat használni a gyakorlati foglalkozásokon,
illetve azok szüneteiben is TILOS!
• A központi számítógépet csak a rendszergazda használhatja. A diákok semmilyen körülmények között sem
nyúlhatnak hozzá a szerverhez!
• A diákoknak a tanóra befejezése után rendeltetésszerűen ki kell jelentkezniük a hálózatból és ki kell kapcsolniuk a számítógépüket. Kötelesek rendet, tisztaságot hagyni maguk után, amit a szaktanár ellenőriz.
A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető.
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