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REGULAMIN CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM) 
 

 

 

1. Z pracowni multimedialnej mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni 

pracownicy szkoły w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.  

2. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych, to znaczy do poszukiwania 

materiałów w dokumentach elektronicznych i Internecie, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, 

gromadzenia informacji do konkursów i olimpiad przedmiotowych, do wykonywania własnych prac 

dla potrzeb naukowych, do tworzenia dokumentów organizacji działających na terenie szkoły. 

3. Nie należy wykorzystywać komputera do gier i zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. 

4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się  instalowania innych 

programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych. 

5. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności 

naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 

6. Za korzystanie z komputerów w czasie lekcji przedmiotowych odpowiedzialny jest nauczyciel 

prowadzący zajęcia. 

7. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby. 

8. Po zajęciu miejsc należy sprawdzić kompletność sprzętu komputerowego, stan biurek i krzeseł. 

Wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić nauczycielowi-

bibliotekarzowi. 

9. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik. 

10. W pracowni multimedialnej należy zachować ciszę. Nie wolno wnosić i spożywać napojów oraz 

artykułów spożywczych. 

11. Dokumenty elektroniczne na pytach CD-ROM udostępniane są tylko na miejscu, nie ma 

możliwości ich wypożyczeń do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. 

12. Na dysku twardym komputera można zapisywać dokumenty dopiero po uzyskaniu zgody 

nauczyciela-bibliotekarza. 

13. Zabrania się umieszczania niedozwolonych plików oraz przeglądania stron www prezentujących 

treści nieetyczne. 

14. Zabrania się publikowania zdjęć, filmów, obraźliwych komentarzy bez pisemnej zgody osoby, 

której one dotyczą. (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 

2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych. 

Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

15. Naruszanie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z pracowni na okres wskazany 

przez nauczyciela-bibliotekarza. 


