
REGULAMIN 

INTERNETOWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZGIERZU 

 

 

1. Z Internetowego Centrum Multimedialnego (ICM) mogą korzystać 

uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Zgierzu. 

2. ICM mieści się w bibliotece szkolnej i czynne jest w jej godzinach 

       pracy. 

3. ICM służy do celów edukacyjnych i informacyjnych, m.in.: 

 poszukiwania materiałów edukacyjnych w sieci Internet oraz  

w programach multimedialnych, 

 tworzenia dokumentów na użytek szkoły, 

 przygotowania materiałów na zajęcia lekcyjne, 

 tworzenia strony internetowej szkoły. 

4. W ICM obowiązuje użytkownika: 

 zachowanie ciszy, 

 zachowanie porządku na stanowisku komputerowym, 

 pozostawianie okryć wierzchnich, toreb, teczek itp. w wyznaczonym 

miejscu oraz zmiana obuwia, 

 zakaz spożywania napojów i artykułów spożywczych. 

  5. Nauczyciel bibliotekarz służy pomocą użytkownikowi w obsłudze 

komputera i oprogramowania. 

6. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela 

bibliotekarza. 

7. Każdy korzystający z ICM ma obowiązek wpisania się do zeszytu 

odwiedzin (data, imię i nazwisko, klasa, temat, czas pracy).  

 Wpis w zeszycie odwiedzin jest równoznaczny z akceptacją 

regulaminu ICM. 

8. Użytkownik ma obowiązek logowania się według wskazań 

nauczyciela bibliotekarza. 

9. Przy stanowisku komputerowym może pracować jeden użytkownik. 

Wyjątkowo (np. wspólne opracowywanie dokumentu) przy 

stanowisku mogą znajdować się 2 osoby. 

10. Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny  

(istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska). 



 

11. Komputer można zarezerwować na następny dzień (na 1 godzinę). 

12. Programy udostępniane są na miejscu, nie można ich wypożyczać do 

domu lub wynosić do innych pomieszczeń.  

 Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w 

pracowni informatycznej. 

13. W ICM można korzystać wyłącznie z zainstalowanego 

oprogramowania oraz programów multimedialnych dostępnych w 

bibliotece szkolnej. 

14. Nie można korzystać z gier, czatów, komunikatorów internetowych 

(np. Gadu Gadu). 

15. Użytkownik może używać własnych nośników danych za zgodą 

nauczyciela bibliotekarza i po sprawdzeniu nośników programem 

antywirusowym. 

16. Korzystanie z drukarki i ksera jest płatne -1 strona A4 - 0,20groszy. 

17. Wszystkie zauważone uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy 

komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.  

18. Użytkownik odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu 

komputerowego i oprogramowania (w przypadku osób niepełnoletnich 

       odpowiedzialność ponoszą rodzice i prawni opiekunowie). 

19. Zabrania się użytkownikowi instalowania programów i dokonywania 

zmian w istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych. 

20. Zabrania się wykonywania połączeń technicznych i zmian w 

konfiguracji sprzętowej (np. rozłączanie kabli zasilających, 

odłączanie/przyłączanie myszy, regulacja parametrów monitora). 

21. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad ICM nauczyciel 

bibliotekarz przerywa pracę użytkownika. 

 Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu 

korzystania z komputera w określonym przez nauczyciel bibliotekarza 

czasie. 

 W przypadku rażącego i notorycznego naruszania regulaminu dyrektor 

SP nr 1 może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z ICM. 


