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1. Centrum służy uczniom, nauczycielom oraz rodzicom jako źródło wiedzy 
i  informacji.  Pierwszeństwo  w  korzystaniu  z  komputerów  mają  osoby 
realizujące treści edukacyjne.

2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

3. Podczas  przerw  lekcyjnych  centrum  jest  zamknięte.  Wyjątek  mogą 
stanowić przerwy obiadowe (po 4 i 5 godzinie lekcyjnej) pod warunkiem, 
że obecnych jest dwóch opiekunów.

4. Z centrum można korzystać za zgodą bibliotekarza.

5. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba.

6. Każdy  korzystający  z  centrum  ma  obowiązek  wpisać  się  do  rejestru 
odwiedzin  (imię,  nazwisko,  klasa,  godzina,  numer  stanowiska,  temat 
poszukiwań).

7. Użytkownik ma obowiązek informować dyżurującego bibliotekarza 
      o  nieprawidłowym działaniu komputera i urządzeń.

8. Bez zgody opiekuna nie można zmieniać stanowisk komputerowych.

9. Korzystający  odpowiada  materialnie  za  stanowisko  i  za  wyrządzone 
szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie itp.).

10.  Własnych  nośników  pamięci  (płyty,  pendrive’y  itp.)  do  zapisywania 
danych można używać tylko za zgodą bibliotekarza.

11.  Z  drukarki  sieciowej  korzysta  się  w  uzasadnionych  przypadkach, 
odpłatnie i za zgodą opiekuna centrum.

12.  W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów mogą 
być wprowadzone limity czasowe. 



13.  Pierwszeństwo w korzystaniu z centrum mają uczniowie przygotowujący 
się do egzaminów (egzamin gimnazjalny, matura)

14. Nie wolno: 
• instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym 

oprogramowaniu
• włączać  i  wyłączać  urządzeń  do  sieci  elektrycznej  bez  zgody 

bibliotekarza
• wykorzystywać  oprogramowania  do  celów  komercyjnych, 

naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem
• wnosić i spożywać napojów oraz artykułów spożywczych.
• korzystać z kont innych użytkowników

15.  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad  opiekun 
ma  prawo  do  natychmiastowego  przerwania  pracy   użytkownika 
komputera.

16.  Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania z centrum w 
określonym przez nauczyciela bibliotekarza czasie.

17.  Po  zakończonej  pracy  korzystający  z  centrum  pozostawia  swoje 
stanowisko uporządkowane.

18.  Regulamin uchwaliła Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Czernikowie 
dn. 12.09.2006r.

19.  Regulamin wchodzi w życie dn. 13.09.2006r. r.


