
 
REGULAMIN   

INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI 

MULTIMEDIALNEJ (ICIM) 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KAZIEMIERZA 

WIELKIEGO W WIELICZCE 

 

1. Komputery ICIM służą do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych 

w bibliotece szkolnej oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, wykonywania własnych 

prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły. 

2. Z ICIM korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły  

na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

3. Na pracę przy komputerze zgodę wyraża nauczyciel – opiekun ICIM. Po zapoznaniu się  

z regulaminem uczeń ma obowiązek podać nauczycielowi swoje imię i nazwisko, oddział i cel 

korzystania ze stanowiska oraz podpisuje się w zeszycie odwiedzin, akceptując tym samym 

regulamin. 

4. Przy stanowisku pracy może znajdować się jedna osoba. W wyjątkowych wypadkach  

(np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą nauczyciela – opiekuna ICIM, pracować 

może więcej osób. 

5. Maksymalny czas pracy ucznia przy komputerze wynosi 1 godzinę. 

6. Użytkownik ma obowiązek:   

- informować dyżurującego nauczyciela bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera  

i uszkodzeniach technicznych, 

-  zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom, 

-  stosować się do poleceń nauczyciela – opiekuna ICIM. 

7. Użytkownikowi nie wolno: 

- instalować własnych programów oraz dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu  

i ustawieniach systemowych, 

- włączać i wyłączać urządzeń bez zgody nauczyciela bibliotekarza,  

-  wykorzystywać komputera do gier i zabaw,  

- wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców, dystrybutorów 

oprogramowania i właścicieli danych,  

- wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych (w tym zarobkowych). 

8. W ICIM istnieje możliwość wykonywania pojedynczych wydruków tekstów. 

9. W ICIM należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni, a torby, teczki, 

plecaki, itp. w wyznaczonym miejscu. W ICIM nie wolno wnosić oraz spożywać napojów  

i artykułów spożywczych. 

10. Po zakończeniu pracy należy pozostawić porządek. 

11. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania odpowiada finansowo 

użytkownik (jego rodzice lub opiekunowie prawni). 



12. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w ICIM, nauczyciel - opiekun 

ICIM ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Nauczyciel - opiekun 

ICIM ma prawo wydania uczniowi zakazu korzystania z ICIM na czas określony, najdłużej  

do końca roku szkolnego, informując o tym fakcie dyrektora szkoły. 

 


