REGULAMIN UŻYTKOWANIA SIECI KOMPUTEROWEJ
w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§1
Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania sieci komputerowej należącej do
Zespołu Szkół Budowlanych w Dąbrowie Górniczej.
Sieć komputerowa korzysta z własnej infrastruktury połączeń oraz stacji końcowych
przypisanych do określonych stanowisk komputerowych.
Sieć komputerowa została zbudowana na potrzeby związane z funkcjonowaniem
administracyjnym placówki oraz potrzeby edukacyjne związane z realizowaniem
podstaw programowych określanych programami nauczania.
Za bezpieczeństwo oraz stan techniczny sieci komputerowej odpowiedzialny jest
Administrator Sieci.
Użytkownikiem sieci jest każda osoba korzystająca z zasobów systemowych stacji
roboczych oraz pomieszczeń w których one się znajdują.
Użytkownicy pomieszczeń odpowiedzialni są za właściwe użytkowanie sieci
komputerowej.

Zasady użytkowania.
§2
1.
Sieć komputerową należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem.
2.
Użytkowanie sieci komputerowej niezgodnie z jej przeznaczeniem jest zabronione.
3.
Przed rozpoczęciem użytkowania stacji końcowej należy sprawdzić jej stan
techniczny oraz prawidłowość podłączenia do gniazd zasilających.
4.
Nie wolno użytkować sieci komputerowej jeżeli otoczenie w którym znajduje się
stanowisko komputerowe może spowodować zagrożenie użytkownika lub osób
znajdujących się w otoczeniu.
5.
Nie wolno użytkować sieci komputerowej jeżeli widoczne są uszkodzenia
mechaniczne jakiegokolwiek elementu będącego składnikiem sieci komputerowej.
6.
Nie wolno użytkować stacji roboczych z uszkodzonym systemem operacyjnym.
7.
Wszelkie nieprawidłowości uczniowie zgłaszają nauczycielowi (opiekunowi), a
nauczyciele (opiekuni) oraz pracownicy administracyjni zgłaszają administratorowi
sieci.
8.
Nie dozwolone jest samodzielne wykonywanie jakichkolwiek zmian w sieci
komputerowej bez zgody administratora sieci.
9.
Uczeń będący użytkownikiem sieci komputerowej nie może dokonywać jakichkolwiek
zmian w oprogramowaniu użytkowanej stacji roboczej bez zgody nauczyciela
(opiekuna) z którym ma zajęcia szkolne.
10. W czasie zajęć szkolnych w danym pomieszczeniu za stan techniczny użytkowanej
sieci komputerowej odpowiada nauczyciel (opiekun).
11. Wszelkie zmiany w oprogramowaniu na stacjach roboczych dokonane w trakcie
zajęć szkolnych należy cofnąć przed ich wyłączeniem, tak aby system znajdował się
w takim samym stanie jak przed zajęciami szkolnymi.
12. Brak możliwości pozostawienia po zakończeniu zajęć szkolnych w prawidłowym
stanie stanowiska komputerowego należy zgłosić nauczycielowi (opiekunowi).

Zasady zachowania bezpieczeństwa oprogramowania.
§3
1.
Nie dozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian mogących doprowadzić do
utraty legalności oprogramowania.
2.
Nie dozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu bez zgody
administratora sieci.
3.
Po uruchomieniu systemu operacyjnego komputera należy zwrócić uwagę na to czy
wszystkie zabezpieczenia systemowe są aktywne.
4.
Jeżeli to możliwe należy dokonać aktualizacji systemu operacyjnego komputera
i oprogramowania.
5.
Nie należy przerywać automatycznie rozpoczętych aktualizacji systemu
operacyjnego komputera i oprogramowania.
6.
Nie należy usuwać oprogramowania stanowiącego zabezpieczenie systemu.
7.
Przed uruchomieniem zewnętrznych nośników danych należy je sprawdzić za
pomocą programu antywirusowego.
8.
Nie wolno usuwać nieswoich plików. Mogą one być ważne dla bezpieczeństwa
oprogramowania.
9.
Wszelkie nieprawidłowe i podejrzane działanie systemu należy zgłosić nauczycielowi
(opiekunowi) lub administratorowi sieci.
10. Zabronione jest korzystanie z zasobów sieciowych mogących spowodować
zagrożenie użytkowanej sieci komputerowej.
11. Zabronione jest korzystanie z zasobów sieciowych mogących spowodować
zagrożenie użytkowników.
12. Zabronione jest korzystanie z zasobów sieciowych mogących wpłynąć
demoralizująco na użytkowników sieci komputerowej.
Postanowienia końcowe.
1.

2.

§4
Przed rozpoczęciem użytkowania sieci komputerowej na początku roku szkolnego
nauczyciel (opiekun) ma obowiązek zapoznać użytkowników z:
– regulaminem użytkowania sieci komputerowej w Zespole Szkół Budowlanych
w Dąbrowie Górniczej,
– instrukcjami stanowiskowymi oraz,
– potwierdzić zapoznanie użytkowników sieci komputerowej z ww. przepisami
poprzez zebranie ich podpisów.
Podpisy świadczą o akceptacji przepisów oraz są wyrażeniem zgody na ich
przestrzeganie.
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