
REGULAMIN 

INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ 

Przed korzystaniem z pracowni należy zapoznać się z regulaminem. 

1. Prawo do korzystania z ICIM mają wszyscy nauczyciele, wychowawcy, uczniowie i 
pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w 
Mosinie. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wpisu do rejestru odwiedzin ICIM przy 
każdorazowym korzystaniu z pracowni. 

3. Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: 
poszukiwania materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych i Internecie 
oraz wykonywania własnych prac dla celów edukacyjnych. 

4. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i 
programów. 

5. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera lub innych problemów technicznych, 
należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela bibliotekarza bez podejmowania prób 
naprawy. 

6. Użytkownicy komputera zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad BHP 
dotyczących obsługi urządzeń elektronicznych /dostępne w czytelni/ 

7. Za zniszczenie sprzętu materialnie odpowiada użytkownik. 
8. Stanowiska komputerowe oraz korzystanie z sieci Internet przeznaczone są przede 

wszystkim do pogłębiania wiedzy i jako wsparcie w procesie uczenia się. 
9. Użytkownicy maja prawo do: 

� bezpłatnego korzystania na miejscu ze zbiorów multimedialnych dostępnych w 
bibliotece oraz Internetu, 
� odtwarzania dźwięku podczas pracy z publikacjami multimedialnymi. 

10.  Użytkownikom zabrania się: 
� instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym 
oprogramowaniu i ustawieniach systemowych, 
� zabaw grami komputerowymi innymi niż zainstalowane w komputerze, 
� spożywania napojów i artykułów spożywczych przy stanowiskach komputerowych, 
� odwiedzania stron WWW przedstawiających treści faszyzujące, rasistowskie, 
zagrażające wolności i godności człowieka oraz inne praktyki totalitarne oraz treści 
przeznaczone dla odbiorcy pełnoletniego. 
 
Niestosowanie się do wyżej wymienionych zakazów wyklucza użytkownika z 
korzystania z czytelni internetowej na czas 1 miesiąca oraz o zaistniałym zdarzeniu 
powiadomiony zostaje wychowawca klasy i prawny opiekun. 
 

11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w pracowni należy zachować ciszę. 
12. W przypadku naruszenia regulaminu ICIM nauczyciel ma prawo do 

natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i pozbawienia prawa do 
korzystania z pracowni na czas określony przez opiekuna pracowni. 

13. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu 
należy do kompetencji nauczyciela bibliotekarza – opiekuna pracowni. 



14. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i wykorzystywania własnych nośników 
danych bez zgody nauczyciela bibliotekarza. 

15. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach w działaniu komputera i 
multimediów należy bezwzględnie powiadomić nauczyciela prowadzącego zajęcia 

       i nauczyciela bibliotekarza. 


