Regulamin Sieci Lokalnej i Użytkowania Komputerów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli
Postanowienia Regulaminu Sieci Lokalnej i Użytkowania Komputerów Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli dotyczą obowiązków, uprawnień oraz
zakazów dotyczących wszystkich osób korzystających ze szkolnej sieci komputerowej i stacji
roboczych.
Dla potrzeb niniejszego Regulaminu osobami tymi są:
 Dyrekcja ZSO: dyrektor i wicedyrektorzy szkoły
 Administratorzy: sieci lokalnej (LAN) i zasobów, łączności rozległej (WAN) (wykaz
osób, odpowiedzialności, godziny pracy oraz dane kontaktowe – w załączeniu)
 Opiekunowie pracowni oraz opiekunowie sprzętu (wykaz osób i sprzętu – w załączeniu)
 Użytkownicy: nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły.
Stosowanie się do postanowień Regulaminu jest obowiązkiem prawnym oraz wyrazem
dbałości o mienie szkoły i sprawne jej funkcjonowanie.
OPIEKUNOWIE SPRZĘTU/PRACOWNI
 zgłaszają administratorom nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu i/lub sieci
komputerowej
 zgłaszają administratorom zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne
 dokonują samodzielnie wymiany podstawowych materiałów eksploatacyjnych (tusz,
papier)
 zapewniają podstawową obsługę techniczną sprzętu:
o sprawdzają poprawność podłączenia urządzeń
o wyłączają komputery po zakończeniu użytkowania i/lub przed opuszczeniem
gabinetu/pracowni
 zabezpieczają stanowiska robocze na czas przerw semestralnych, imprez szkolnych,
remontów itp.
 dopilnowują stanu czystości powierzonego sprzętu komputerowego oraz całego
stanowiska roboczego (np. poprzez zlecenie obsłudze szkoły sprzątania stanowisk
roboczych)
UŻYTKOWNICY
 posiadają znajomości oprogramowania przewidzianego dla danego stanowiska pracy
 przechowują własne loginy i hasła
 przechowują adresy własnych miejsc składowania swoich zbiorów i udostępnionych
zasobów szkolnej sieci komputerowej
 zabezpieczają swoje zbiory na komputerach ZSO
 korzystania ze sprzętu komputerowego i oprogramowania zgodnie z celem ich
przeznaczenia
 oszczędnie eksploatują komputery i sprzęt peryferyjny (drukarki, skanery, głośniki itp.)
 zachowują w czystości stanowiska robocze

Zabrania się kategorycznie:
 przyłączania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych do komputerowej sieci zasilającej
 korzystania z komputerów bez nadzoru opiekuna sprzętu/nauczyciela
 wykonywania na stanowisku roboczym czynności niezleconych przez nauczyciela
 instalowania nieautoryzowanego lub bez zgody administratorów oprogramowania na
stanowiskach roboczych
 usuwania i uszkadzania zainstalowanego oprogramowania na stanowiskach roboczych
 zmieniania ustawień systemów stacji roboczych i sieci komputerowej
 przyłączania do komputerów urządzeń zewnętrznych bez zgody administratorów
 ingerowania w wewnętrzną konstrukcję sprzętu komputerowego
 spożywania posiłków podczas pracy na stanowisku roboczym
Osobom postronnym, nieupoważnionym do korzystania ze szkolnej sieci komputerowej,
zabrania się dostępu do stanowisk roboczych.
DYREKCJA
 wskazuje kierunek rozwoju i rozbudowy szkolnej sieci komputerowej
 ustala zakres użytkowania sprzętu
 rozstrzyga kwestie sporne dotyczące niestosowania się do postanowień Regulaminu
ADMINISTRATORZY
 ustalają, w porozumieniu z Dyrekcją, optymalne rozwiązania w zakresie rozbudowy i
modyfikacji szkolnej sieci komputerowej
 wykonują polecenia Dyrekcji w zakresie rozbudowy i modyfikacji szkolnej sieci
komputerowej
 reagują na uzasadnione prośby opiekunów sprzętu i użytkowników
 pomagają w rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych
 udostępniają zasoby stacji roboczych i sieci komputerowej
 nadzorują poprawność funkcjonowania stacji roboczych i sieci komputerowej
 są uprawnieni do ograniczenia (zablokowania) możliwości wykonywania szkodliwych lub
niewskazanych operacji
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