Számítógép-használati rend a Barcsay Jenő Általános Iskola
Könyvtárában:
Szabályok:
*Az olvasóteremben egy tanári és egy tanulói gép található.
A tanári gépet csak a tanárok, a tanulói gépet a tanulók és a tanárok is használhatják.
*A tanulói számítógépet csak az iskolával jogviszonyban álló tanulók használhatják.
*Az alsó tagozatos diákok nem használhatják a számítógépet, csak a felső tagozatosok.
*A számítógép jelszóval védett. A bejelentkezést csak a könyvtáros végezheti el.
*A könyvtáros jelenléti ívet vezet a számítógépet használó tagokról, melyen nyomtatott
betűkkel feltünteti a használó nevét, osztályát. A jelenléti ívet a használónak is alá kell
írnia minden egyes használat alkalmával.
*Használat után a felhasználói fiókból ki kell jelentkezni, vagy ha valószínűsíthető, hogy
mások már nem igénylik a számítógép használatát, ki kell kapcsolni.
*Adathordozót a számítógéphez csatlakoztatni csak a könyvtáros külön engedélyével
lehetséges.
*Programok telepítése csak a könyvtáros külön engedélyével lehetséges.
*A számítógépen megtekintett tartalmak visszaellenőrzését a könyvtáros rendszeresen,
véletlenszerűen végzi a jelenléti ív egybevetésével.
Használati sorrend a felhasználók között:
*A tanulni vágyóknak mindig és mindenkor, bárkivel szemben elsőbbségük van.
*Elsőbbséget élvez az a személy, aki a számítógépet lefoglalja.
*Amennyiben az érintett időpontban senki sem használja a számítógépet, úgy az érkezési
sorrend a mérvadó.
*A számítógép körül egyszerre maximum három személy tartózkodhat. Több személy
együttes jelenléte a magánjogok védelmének érdekében minden esetben csak a
számítógépet használó személy beleegyezésével történhet.
*Ha egy tanár kezdte el a számítógépet használni, a tanulónak kötelessége kivárni, míg az
illető befejezi a munkát a gépen és ez fordítva is érvényes.
Milyen tartalmakat nézhet a tanuló a számítógépen?
*A könyvtári számítógépeken szűrőszoftverek vannak telepítve, melyek biztosítják a
kiskorúakra ártalmas médiatartalmak kiszűrését.
*A könyvtári számítógépen gyűjtőmunkát, a tanuláshoz, művelődéshez szükséges
tartalmakat lehet böngészni.
*Levelezni, facebook-ozni vagy egyéb közösségi oldalakat megnyitni nem engedélyezett.
*A számítógépes játékok közül csak az építő jellegű, a tanuláshoz is használható (pl.
Honfoglaló) vagy ártalmatlan jellegűek megengedettek.

Felhívnám a figyelmeteket, hogy a könyvtárosnak nem feladata a
számítógép-használat körüli viták eldöntése!
A számítógép-használati rendet mindenki köteles betartani.
Jelen intézkedések megszegése a könyvtárból való kizárást
vonhatja maga után.
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Cservenkáné Pálfi Zsuzsanna
könyvtáros - tanár

