2. sz. melléklet
A számítástechnika szaktantermek géptermi munkarendje
A számítástechnika szaktantermekben a házirend előírásain túl az alábbi szabályok érvényesek:
1. A terembe élelmiszert, ételt, italt, bármilyen folyadékot és más olyan anyagot bevinni tilos, melyet
a házirend is tilt.
2. Tilos a terembe mágneses, optikai és egyéb adathordozót bevinni, valamint a gépekhez adatok
fogadására képes meghajtót (flash, zip, mini-disk stb.) csatlakoztatni.
3. A gépek 1,5 m-es körzetében bekapcsolt mobiltelefont és más elektromágneses erőteret keltő
eszközt tartani tilos. Amennyiben szükséges, ezeket az eszközöket az óra elején a tanári asztalra
kell tenni. Amennyiben a tanuló a mobiltelefont magánál tartja és azt az órán használja is, úgy
fegyelmi vétséget követ el.
4. Táskákat a gépek közé bevinni tilos. Ezeket a tanulók az erre rendszeresített polcokon tárolhatják,
illetve a saját tanteremben helyezzék el. (Csak akkor, ha a csoport másik fele ott van, vagy a terem
zárható!)
5. Minden osztálynak ülésrendje van, és a tanulók csak az ülésrend szerinti géphez ülhetnek. Az
ülésrend és a teremrend szeptember végén kifüggesztésre kerül.
6. Munka előtt a tanulónak ellenőriznie kell a gépét, és ha hibát talál, jelentenie kell. Ha ezt
elmulasztja, és a következő órán hibát találnak a gépen, a felelősség őt terheli.
7. A tanórai munka közbeni számítógépen jelentkező problémát azonnal jelenteni kell a
pedagógusnak.
8. Bejelentkezni a gépekre csak az órán előírt módon lehet. (munkaállomás, tartomány, stb.)
Hálózatra név: userxx jelszó: passxx, Windowsba név: userxx jelszó: Passxx vagy név: vkxx
jelszó: nem kell beírni semmit
9. A munka befejeztével, ha a teremben további órák nem lesznek, a számítógépet és a monitort is ki
kell kapcsolni.
10. Tilos a kábeleket kihúzni, egereket, billentyűzeteket, monitort kicserélni, és a számítógép
hátlapján, csatlakkozóin bármit állítani, a gépet és a monitort lökdösni, mozgatni.
11. A munkakörnyezet (tálca, asztal), könyvtárszerkezet megváltoztatása tilos! Adatok mentése
kizárólag a tanár által megadott helyre történhet.
12. Csak a tanár által engedélyezett programokat lehet futtatni, megnézni, telepíteni.
13. Az Internet csak a tanítási anyaggal kapcsolatban használható, egyéb böngészés és mindenféle
letöltés tilos!
14. A géptermi munkarend megsértése minden esetben az intézmény Házirendjében megfogalmazott
fegyelmező intézkedést von maga után.

