REGULAMIN KORZYSTANIA Z TABLETÓW
w Gimnazjum nr 9 w Dąbrowie Górniczej
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z tabletów, które zostały pozyskane przez Gimnazjum
nr 9 w ramach Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego do realizacji projektu „Z Babcią na fejsie –
przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych”.
2. Uczeń może korzystać ze sprzętu na zasadach zawartych w Regulaminie.
3. Na terenie szkoły uczeń może korzystać ze sprzętu tylko podczas zaplanowanych zajęć za wiedzą i
zgodą nauczyciela.
4. Na zajęcia prowadzone z seniorami poza terenem szkoły ramach wolontariatu, tablety może
wypożyczyć wyłącznie nauczyciel.
5. Wypożyczający jest odpowiedzialny za to, by sprzęt był gotowy do zaplanowanych zajęć z jego
użyciem (naładowany).
Zasady użytkowania
6. Sprzęt jest przypisany indywidualnym numerem do konkretnego wypożyczającego go ucznia (numer
na tablecie powinien zgadzać się z numerem ucznia w dzienniku lekcyjnym). Tablety z numerami 2830 służą do wyłącznego korzystania przez nauczycieli.
7. Przed rozpoczęciem pracy z tabletem Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem i
potwierdzić to podpisem.
8. Przed każdorazowym użyciem wypożyczający zobowiązany jest wpisać się do rejestru znajdującego się
u opiekuna sprzętu.
9. Sprzęt który otrzymuje uczeń jest kompletny i sprawny.
10. Podczas zajęć uczeń może wykorzystywać tablet tylko w sposób wynikający z przebiegu zajęć i w
zakresie dozwolonym przez nauczyciela.
11. Uczeń we własnym zakresie powinien zaopatrzyć się w słuchawki .
12. Użytkownik zobowiązany jest do dbania o sprzęt. Nie może świadomie narażać sprzętu, baterii,
ładowarki na ostre wstrząsy, upadek lub inne czynności mogące spowodować uszkodzenie sprzętu:
• Nie wolno narażać sprzętu na działanie zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur.
• Nie wolno uderzać, rzucać, wyginać czy poddawać sprzętu stałemu naciskowi.
• Należy dbać o to, aby sprzęt był suchy - nie może mieć kontaktu z wodą czy parą wodną; nie należy
także korzystać ze sprzętu mając mokre ręce. Takie zachowanie może doprowadzić do zwarcia lub
korozji części wewnętrznych, co może spowodować awarię.
13. Korzystając z tabletu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności
Użytkownik nie może zamieszczać w Internecie:
obrazów przemocy,
treści pornograficznych,
treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
wizerunku osoby bez jej zgody,
danych osobowych innych osób,
treści chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
14. Zabronione jest wprowadzanie (dodawanie lub usuwanie) przez użytkowników jakichkolwiek zmian w
oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych.
15. Instalowanie nowych aplikacji czy wprowadzania jakichkolwiek zmian mogą dokonać tylko
administratorzy wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły.

16. Na zakończenie korzystania z tabletu Użytkownik zobowiązany jest usunąć z tabletu wszelkie dane
osobowe, aplikacje bądź inne treści, które na nim umieści. Użytkownik jest ponadto zobligowany do
wylogowania się ze wszelkich internetowych aplikacji, z których korzystał.
17. Wszelkie problemy z działaniem tabletu bądź problemy z łącznością z Internetem należy zgłosić do
jednego z administratorów.
18. Za celowe uszkodzenie tabletu uczeń (jego opiekun prawny) ponosi odpowiedzialność finansową.
Zostałem zapoznany z regulaminem korzystania z tabletów, będących własnością Gimnazjum nr 9
w Dąbrowie Górniczej

Rok szkolny………………………………………………
Klasa ………………………………………………………..
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Nazwisko i imię

Podpis ucznia

Podpis rodzica

25
26
27
28
29

Zostałem zapoznany z regulaminem korzystania z tabletów, będących własnością Gimnazjum nr 9
w Dąbrowie Górniczej
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