
Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego 

 w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Szymona Szymonowica                            

w Zamościu 

1. Centrum multimedialne jest przeznaczone dla uczniów i nauczycieli oraz 

wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej Nr 6 jako źródło wiedzy  

i informacji. Służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych 

znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu np. przy 

zbieraniu materiałów do prac domowych, rozszerzeniu wiedzy 

przedmiotowej, gromadzeniu informacji do konkursów, olimpiad 

przedmiotowych oraz spędzania wolnego czasu przy grach dydaktycznych. 

2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej według 

ustalonego terminarza. 

3. Komputer może uruchomić jedynie nauczyciel – opiekun CM. 

4. Nie można wykorzystywać komputera do prywatnej korespondencji  

i gier. 

5. Zabrania się instalowania, wgrywania programów i dokonywania zmian  

w istniejących już oprogramowaniach i ustawieniach systemowych. 

6. Zabrania się zapisywania dokumentów na twardym dysku. Dokumenty 

można zapisywać na innych nośnikach, po wcześniejszym sprawdzeniu ich 

przez bibliotekarza. 

7. Maksymalny czas pracy jednej osoby wynosi 30 minut. W przypadku dużej 

liczby chętnych może ulec skróceniu. 

8. Przy stanowisku może znajdować nie więcej niż 2 osoby. 

9. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w centrum należy zachować 

ciszę. 

10.  Wszelkie uszkodzenia komputera i nieprawidłowości w jego działaniu 

należy niezwłocznie zgłaszać bibliotekarzowi. 

11.  Zabrania się czynności naruszających prawa autorskie twórców lub 

dystrybutorów oprogramowania i danych. 

12.  Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody 

nauczyciela (np. rozłączać kabli zasilających). 

13.  W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do 

natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. W razie częstego łamania 

powyższych zasad może nastąpić zakaz korzystania z centrum 

multimedialnego na okres wskazany przez bibliotekarza (nawet do końca 

roku szkolnego). 

14.  Uczeń korzystający z centrum ma obowiązek wpisać się w „Zeszyt wizyt 

CM”, w którym wpisuje: datę, imię i nazwisko, klasę i cel wizyty. Może 

rozpocząć działalność multimedialną po uzyskaniu zgody opiekuna CM  

potwierdzonej podpisem. 

 

Sprzęt komputerowy uszkodzony umyślnie przez ucznia i inne szkody 

powstałe w wyniku rozmyślnego działania lub nieprzestrzegania 

regulaminu pracowni będą naprawiane na koszt jego rodziców. 


