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Számítástechnikai és internet Charta
Mint a szabályzat melléklete, a jelen Charta az intézmény számítógépeit használó valamennyi diákra vonatkozik.
Meghatározza mindazon jogokat és kötelezettségeket, amelyek betartására az intézmény és a felhasználók
egyaránt kötelezik magukat.
Minden diák vállalja az alábbi kötelezettségeket:
Számítógéphasználat és a belépés szabályai
- Az azonosítómmal (felhasználónév: általában: utónév.név) és az egyéni jelszavammal lépek be a fiókomba,
- Egy tanár által meghatározott feladatot kell végrehajtanom,
- A számítógépen csak a bejelentett feladatot végzem el és csakis azt.
A számítógépek használatára vonatkozó szabályok
- Nem módosítom a számítógép beállításait (háttérkép, kurzor, stb.),
- Magamtól, nem használok külső adathordozót u.m.: floppy, CD, DVD, pen drive, MP3 olvasó, a tanár vagy a
felelős dokumentalista ellenőrzése és külön engedélye nélkül,
- Nem használok olyan programot, amely károsan befolyásolhatná a számítógép megfelelő működését,
- A számítógépeken csak az intézmény által biztosított programokat használom,
- Amennyiben egy dokumentumot szeretnék kinyomtatni, a felelős felnőttet kérem meg, aki mérlegelheti a
nyomtatás szükségességét és sürgősségét (kizárólag fekete-fehérben, meghatározott időpontokban, a nyomtatás
ésszerű felhasználásával, a tanár irányításával az osztályban végzett munkák céljára; az otthon készített, leadandó
hazifeladatok vagy előadások nyomtatását az intézményen kívül kell megoldani).
- A file szerver erre a célra kijelölt mappájába mentem a dokumentumaimat (a CDI új számítógépein, a mentés
automatikusan a felhasználó „Serveur Kwartz / Travail” fiókjába történik),
- Munkám végeztével kilépek a fiókomból és átadom a helyem társaimnak.
Az Internet használatára vonatkozó szabályok
- Az Internetet csak az oktatás/nevelés keretében használom, egy felelős által kért kutatások céljára. Kizárólag e
kutatásokhoz kapcsolódó honlapokat nyitok meg,
- Vállalom, hogy nem csatlakozom online játék vagy erőszakos, fajgyűlölö, pornográf illetve értékesítési oldalakra,
és általánosságban olyan lapokra, amelyek nem illeszkednek a tanmenetbe,
- Egyetlen programot sem töltök le, még ingyeneseket sem, nem használok 3G-t és kizárólag a .doc(x) és/vagy
.xls(x) formátumokkal kompatibilis file-okat használok (az otthoni és az intézmény munkaállomásainak
harmonizálása),
- Nem használom és nem is nézem meg a személyes e-mail fiókomat. A tanulmányi célú e-mailek küldése és
fogadása céljából, kizárólag az intézményben erre a célra létrehozott e-mail fiókot, illetve e-mail címet használom
(utónév.név.lfgeb@gmail.com ),
- Nem csatlakozom egyetlen online vitafórumra vagy társasági hálózatra sem.
A felügyelő személyzet, a hálózati ellenőr útján, jogosult a távolból bármikor ellenőrizni a számítógépes
munkaállomások használatát, és szükség esetén megszakítani a folyamatban lévő tevékenységet.
Tudomásul vaszem, hogy amennyiben a viselkedésem ellentétes a jelen Charta előírásaival, az szankciókat von
maga után.
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