INFORMATIKA TEREM RENDJE
• A gépteremben a tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat.
• A gépek állagának megóvása érdekében az informatika termekben, illetve a
számítógépek közelében tilos enni, inni, ételt, italt szabadon tartani, dohányozni,
nedves, maszatos kézzel a géphez nyúlni.
• Mindenki felelıs az ülésrend szerint általa használt eszközök épségéért, ha bármi
rendellenességet tapasztal, azt köteles tanárának vagy a felügyelınek
haladéktalanul jelenteni.
• Mindenki köteles a számítógépeket rendeltetésszerően használni.
• Az iskola házirendjének megfelelıen szándékosan okozott kárt meg kell téríteni.
• Távozáskor a tanár utasításának megfelelıen a gépbıl ki kell jelentkezni, vagy ki
kell kapcsolni.
• Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve
kiszolgálásához tartozó - berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.
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• Az informatika termekben és a gépek közelében a balesetvédelem érdekében
fokozottan kell ügyelni a mozgásokra. Tilos ugrálni, rohangálni, veszélyes a
székeken hintázni. A táskák elhelyezésére külön figyelmet kell fordítani. A
munkahelyét mindenki köteles rendben tartani. Gépeket, eszközöket kinyitni,
belenyúlni nem szabad.
• A terembe mobiltelefont kikapcsolt - és nem csak néma - állapotban lehet
behozni.
• A gépek közös használhatósága érdekében nem szabad hardver és szoftver
beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói
program mőködési paramétereit, jellemzıit megváltoztatni, a közösen használt
programoknak jelszót adni, más munkáját akadályozó beállításokat tenni. Tilos
mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, valamint bármilyen
módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni.
• A gépekre programokat feltenni, illetve arról letörölni csak a rendszergazda
engedélyével lehet, még akkor is, ha csak verziófrissítés, vagy kiegészítı eszköz.
Illegális programokat saját felelısségére sem használhat senki. A programok
telepítéséhez szükséges telepítı fájlok még tömörített formában sem tárolhatók
az iskola gépein és szerverein a rendszergazda tudta nélkül.
• Minden hálózatot használónak van a szerveren egy saját könyvtára módosítási
joggal. Munkáját mindenki elmentheti az általa használt gépen, a mappa elérési
útvonala pl.: D:\9a\Kiss István. A fölöslegessé vált fájlokat mindenki köteles
maga letörölni. Területi korlátozás 4 MB. A munkaállomásokon (gépeken)
valamint a szerveren található többi könyvtárba fájlt tenni, vagy törölni tilos!

