Informatika terem szabályai
Az informatika terem fokozottan veszélyes hely, így fontos az előírások betartása mind a diákok,
mind az ott tartózkodó tanárok számára.
• Az informatika teremben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat diák.
• Az informatika teremben csak az órarend szerint oda beosztott diákok tartózkodhatnak.
• A terembe csak az órához szükséges eszközök hozhatók be (pl.: füzet, íróeszköz).
• Tilos behozni ételt, italt, kabátot, táskát!
• Tilos enni, inni a teremben!
• A diák csak a számára kijelölt gépnél tartózkodhat és attól csak tanári engedéllyel
távozhat.
• Tilos a számítógép alkatrészeit cserélni (billentyűzet, egér, monitor)!
• Tilos a székeket cserélgetni!
• Tilos mindenféle rongálás! Rongálás esetén a gép előtt ülő diák (vagy szülője) felelős
anyagilag.
• Tilos a számítógépen található rendszert módosítani (telepíteni, törölni szoftvereket,
háttérképet cserélni, ikonokat átrendezni)!
• Tilos olyan programokat elindítani, melyre a tanár nem adott engedélyt!
• Tilos a gépeket szerelni (áramütés veszélye)!
• Tilos a gépekbe bármit betenni (radír, rágó, ceruzavég...)!
• Fülhallgató csatlakoztatása előtt a tanár engedélyét kell kérni!
• Bármilyen hibát, rendellenességet (akár programi eltérést) azonnal jelenteni kell!
A gépterembe érkezéskor a diák ellenőrizni köteles a monitor, billentyűzet, egér külső állapotát,
amennyiben a korábbihoz képest eltérést tapasztal haladéktalanul jelentenie kell a tanárnak.
A számítógépeket fokozott elővigyázattal kezeljük. Értékes berendezések az iskola számára.
A géppel kapcsolatos további szabályok, mint mely weboldalakat lehet felkeresni, mindig
a tanár szabályozza, így őt kell minden esetben megkérdezni.

Járványügyi protokoll alkalmazása az informatika teremre
(kiegészítés)
•
•
•
•
•

A gépterembe való belépést követően kézfertőtlenítést kell végezni, még a
számítógépek használatának megkezdése előtt.
A számítógép teremben nem lehetséges tartani az 1,5m távolságot, így a maszk
használata erősen ajánlott, hiszen itt állandó eszközökkel vagyunk körülvéve.
A számítógépek használata közben tartózkodni kell a szem, száj, orr érintésétől.
Amennyiben muszáj, akkor újabb kézfertőtlenítés szükséges!
A számítógépterem szellőztetéséről az órát tartó tanár gondoskodik.
Másik diák billentyűzetét, egerét használni tilos!

A használatból kivett (figyelmeztető táblával ellátott) gépeket használni tilos!
Jó tanulást kívánnak a Rendszergazdák!

