
2. sz. melléklet 

A számítógépterem használati rendje 

A számítógépterem délelőtt és kora délután a számítástechnika és egyéb olyan tantár-

gyak oktatására használható, ahol a számítógépet, vagy internetet minden diáknak alkalmaz-

nia kell a tananyag feldolgozása során. (1-8. óra) 

A délutáni időszak első felében szakkörök és tanfolyamok számára elsőbbséget biztosí-

tunk. A későbbi időszakban, de még a szilenciumi időben a számítógéptermek a diákjaink 

számára elsősorban házi-feladatok írására, gyakorlásra használhatók, felügyeletet a teremőrök 

biztosítják.  

Este 19 
00

 és 21 
00

 között a számítógéptermeket szabadon használhatják diákjaink. Eb-

ben az időszakban is elsőbbséget élveznek a gyakorló, házi-feladatot író diákjaink.  

A 21 
00

 utáni használathoz (lecke írás, szakdolgozat, stb.) az ügyeletes nevelőtanártól 

kell engedélyt kérni. 

A számítógéptermek rendjéért az azokat használók a felelősek.  

Minden felhasználónak saját, egyedi azonosítója van, melyet nem adhat át másnak.  

A tanórák és szakkörök alatt a szaktanárok, a további időszakokban a teremőrök felügyelik 

a számítógéptermeket. 

A számítógéptermekben sem enni, sem inni nem szabad. Ételt, italt csak zárt csomago-

lásban hozhatnak be a diákok!  

A rágógumi használatát kérjük mellőzni.  

Csak tiszta lábbelivel lehet a teremben tartózkodni! 

A táskákat és a kabátokat fogason és alatta kell elhelyezni! 

A számítógépeket rendeltetésszerűen kell használni, a szándékos károkozást meg kell téríteni. 

A számítógépek mellett elhelyezett füzeteket kötelező használni. 

A délutáni-esti nyitva tartás idején a teremőrök felügyelik a termeket. Mindkét teremben 

legalább egy-egy teremőr teljesít szolgálatot. Joguk és kötelességük a termek rendjét fenntar-

tani és az azt megszegő diákokat távozásra felszólítani! A rendkívüli eseményekről a rend-

szergazdát értesíteni kell! 

A számítógéptermek takarítását a teremőrök és segítőik végzik a 21 
00

 órás zárást követően. 

Ezt a munkát mindig egy „nagy teremőr” irányítja a teremben elhelyezett rend szerint.  

A termekben legfeljebb 21 
30

-ig tartózkodhatnak a „kis teremőrök” és a segítők (9-10. évfo-

lyamos diákok). A „nagy teremőrök” legfeljebb 22 
30

-ig tartózkodhatnak a számítógépter-

mekben. (11-14. évfolyam) 

Ennél későbbi időben csak az ügyeletes nevelőtanár engedélyével tartózkodhatnak a számító-

géptermekben diákjaink. 

A mindennapi használattól eltérő használatra csak a számítógéptermekért felelős 

tanár (rendszergazda) adhat engedélyt! 
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