
 

Zasady korzystania ze szkolnego  
sprzętu komputerowego w IV LO. 

 

1. Ze szkolnego sprzętu komputerowego (komputery i wyposaŜenie takie jak: drukarki, skanery, 
rzutniki, głośniki, ekrany, tablice interaktywne itp.) korzystać moŜe kaŜdy pracownik i uczeń 
IV LO. 

2. W szkole znajdują się sprzęt komputerowy dostępny dla wszystkich uŜytkowników (o dostępie 
publicznym) w pracowniach i czytelni, oraz o dostępie ograniczonym, przeznaczony dla 
pracowników szkoły. 

3. Terminy i czas korzystania ze sprzętu komputerowego w pracowni, czytelni i sali multimedialnej 
określa plan zajęć i godziny pracy biblioteki. Uczniowie mogą korzystać z komputerów w w/w 
salach pod opieką nauczycieli. 

4. Komputery przenośne z wyposaŜeniem znajdują się w sekretariacie. Udostępniane są one 
nauczycielom zgodnie z wpisami w zeszycie rezerwacji. 

5. Wszystkie komputery w szkole są podłączone do szkolnej sieci komputerowej IV LO oraz 
do Internetu. 

6. Aby korzystać z zasobów sieci kaŜdy uŜytkownik musi zostać zarejestrowany. W czasie 
rejestracji kaŜdy otrzymuje identyfikator u Ŝytkownika i hasło, oraz katalog na dysku 
sieciowym, znajdującym się na serwerze sieci, do przechowywania swoich dokumentów 
(dysk U:). i jest on dostępny z kaŜdego komputera w szkolnej sieci. Inni uŜytkownicy nie mają 
dostępu do tego katalogu. Hasło jest znane tylko właścicielowi i nie powinno być nikomu 
ujawniane.  

7. Uczniowie klas I są rejestrowani jako uŜytkownicy sieci w czasie lekcji informatyki i usuwani 
z listy uŜytkowników po ukończeniu szkoły. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły rejestrowani są 
na wniosek zgłoszony u administratora sieci. 

8. UŜytkownicy powinni przechowywać swoje dokumenty na dysku sieciowym. Komputery o 
dostępie publicznym w szkole są tak skonfigurowane, Ŝe automatycznie czyszczą zawartość 
Pulpitu i folderu Moje Dokumenty. Zapisanie w tych miejscach swoich danych a następnie 
ponowne zalogowanie do komputera powoduje ich nieodwracalne usunięcie! Dla wszystkich 
uŜytkowników w sieci dostępny jest wspólny dysk R: (Razem) który moŜe słuŜyć do wymiany 
dokumentów lub tymczasowego ich przechowania. KaŜdy uŜytkownik powinien zadbać o 
wykonywanie kopi swoich plików (na nośnikach zewnętrznych). Szkoła nie odpowiada za utratę 
danych uŜytkownika przechowywanych na serwerze sieciowym i dyskach lokalnych komputerów. 

9. Nauczyciele mogą publikować swoje dokumenty na dysku N: (Publikacje). Umieszczone tam 
dokumenty są widoczne dla wszystkich uŜytkowników, ale prawo ich zamieszczania 
i modyfikacji mają tylko nauczyciele. Znajdują się tam równieŜ dokumenty opisujące organizację 
pracy szkoły. 

10. Osoby zainteresowane otrzymaniem identyfikatora proszone są o osobisty kontakt 
z administratorem sieci. Do pracy na kaŜdym komputerze uŜywany jest ten sam identyfikator. 
UŜytkownicy mogą w miarę moŜliwości wykorzystywać do pracy wszystkie komputery w szkole.  

11. Osoby które nie mają własnego identyfikatora mogą posługiwać się nazwą uŜytkownika 
LO4 (bez hasła). Mają wtedy dostęp do Internetu i udostępnionych zasobów sieciowych, ale nie 
mogą korzystać z drukarek. 

12. Podczas uruchamiania komputerów z systemem WINDOWS naleŜy najpierw zastosować nazwę 
uŜytkownika LO4 (bez hasła) aby zalogować się do stacji roboczej (stosować moŜna równieŜ 
w pracowni - PRACOWNIA , a w czytelni - CZYTELNIA ), a następnie swój identyfikator i 
hasło aby zalogować się do serwera sieci (naleŜy prawym klawiszem myszy kliknąć literkę N w 
prawym dolnym rogu pulpitu i wybrać opcję LOGOWANIE NETWARE).  



13. Z drukarek w czytelni moŜe korzystać kaŜdy uŜytkownik ze swoim identyfikatorem i wszyscy 
którzy go nie mają, ale zastosują w czytelni identyfikator CZYTELNIA.  

14. Z drukarek w pracowni moŜe korzystać kaŜdy uŜytkownik ze swoim identyfikatorem i wszyscy 
którzy go nie mają, ale zastosują w pracowni identyfikator PRACOWNIA.  

15. Z drukarek w pokoju nauczycielskim mogą korzystać tylko nauczyciele posiadający identyfikator 
oraz osoby zalogowane a identyfikatorem LO4. 

16. Zasady korzystania z publicznie dostępnych drukarek, skanerów i innych urządzeń,  określone są 
w regulaminach pracowni i czytelni. 

17. KaŜdy uŜytkownik moŜe korzystać z zasobów INTERNETU. Korzystanie z Internetu jest 
moŜliwe o dowolnej porze i przy kaŜdym komputerze. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów 
internetowych w celach niezgodnych z prawem oraz pobieranie i rozpowszechnianie treści, 
dokumentów i utworów nielegalnych i uznawanych powszechnie za niecenzuralne. 
Niedopuszczalna jest takŜe ingerencja w dokumenty i zasoby innych osób i instytucji oraz 
działanie na ich szkodę oraz próby włamania na konto uŜytkownika i samowolne zmiany 
konfiguracji sprzętu i oprogramowania. 

18. Na terenie budynku szkolnego dostępna jest publiczna sieć bezprzewodowa umoŜliwiająca 
uzyskanie dostępu do Internetu za pomocą komputerów przenośnych i innych urządzeń. Aby 
korzystać z sieci niezbędne jest uzyskanie od administratora hasła dostępu do sieci 
bezprzewodowej. 

19. UŜytkownicy komputerów dostępnych publicznie (czytelnia, pracownia, sala multimedialna) nie 
mogą instalować samodzielnie Ŝadnego oprogramowania. W razie konieczności instalacji 
dodatkowego oprogramowania naleŜy skontaktować się  z administratorem i umówić na termin 
instalacji. 

20. UŜytkownicy odpowiadają materialnie za szkody spowodowane niewłaściwym 
obchodzeniem się ze sprzętem i oprogramowaniem oraz szkody wyrządzone przy ich uŜyciu. 
KaŜdy uŜytkownik moŜe skorzystać z instrukcji obsługi przed wykorzystaniem powierzonego mu 
sprzętu lub poprosić administratora o przeszkolenie. 

21. Wszystkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu uczniowie powinni niezwłocznie zgłaszać 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub sprawującemu opiekę nad sprzętem. Pracownicy 
zgłaszają uszkodzenia i nieprawidłowe działanie administratorowi sieci. 

22. KaŜdy pracownik szkoły zarejestrowana jako uŜytkownik sieci IV LO moŜe otrzymać konto 
poczty elektronicznej (e-mail) o adresie imię.nazwisko@lo4.poznan.pl. Do wysyłania i odbierania 
poczty moŜna uŜywać dowolnego komputera z dostępem do Internetu (niekoniecznie w szkole). 
Dostęp do poczty jest moŜliwy poprzez przeglądarkę internetową pod adresem 
http://www.poczta.lo4.poznan.pl . KaŜdy zainteresowany nauczyciel moŜe równieŜ otrzymać 
miejsce na serwerze internetowym w celu umieszczenia własnej strony WWW. 
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