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A szabályozás célja:
− a kialakult infrastruktúra minél tovább és minél magasabb színvonalon szolgálja ki az
iskolában felmerülő informatikai jellegű igényeket,
− kulturált Internet használatot eredményezzen,
− ne legyen törvénybe, vagy magasabb szintű jogszabályba ütköző,
− a rendelkezésre álló erőforrások (kapcsolat sávszélesség, munkaállomások száma
stb.) minél gazdaságosabb elosztása,
− zökkenőmentes, folyamatos rendelkezésre állás.
A szabályozás érvényessége kiterjed:
− az iskola diákjaira és tanáraira,
− a tanórák alatti és a tanórákon kívüli tevékenységre is,
− az iskola eszközeit esetenként használó tanfolyamok vagy külsős felhasználókra is.
Az informatikai eszközök és az Internet máshol olvasható szabályozásai:
− Internet szolgáltatónk a Sulinet, ezért az iskola dolgozóira és tanulóira vonatkozó
Internet használati szabályokat a
https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/informatika/informatika/informatika-4-evfolyam/ahalozat-hasznalatanak-alapszabalyai-a-netikett/netikett címen lehet megtalálni.
Ezek betartása feltétel nélkül mindenki számára kötelező!

A Pécsi SZC Angster József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Általános Iskolája hálózati szabályozása
Általános szabályok:
− Mivel az iskolai infrastruktúra elsősorban az oktatást szolgálja, ezért az iskolai
rendszergazdák a gépek beállításakor arra törekednek, hogy a gépeket minden
szempontból a lehető legoptimálisabban állítsák be.
− Ennek megfelelően, az oktatásban használt gépek konfigurációját megváltoztatni,
azokat letörölni szigorúan tilos!
− A fent említetteknek megfelelően új szoftvert kipróbálni vagy feltelepíteni csak a
rendszergazda engedélyével szabad.
− Játékot az iskolai gépekre feltenni, a gépeken lévő esetleges játékkal játszani
szigorúan tilos, kivéve az informatika munkaközösség vagy iskolai rendezvény esetén
a rendszergazda által engedélyezett keretek között és formában.
− Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az operációs rendszerrel esetlegesen telepített
játékok használata a tanórákon is csak engedéllyel történhet!
− A legtöbb számítógépekkel kapcsolatos belépést, Internettel kapcsolatos műveletet
a rendszer feljegyzi, így utólag a műveletek visszakereshetők.
− Az informatika tantermekben ételt és italt fogyasztani tilos!

−

−

Az informatika órákra jövetelkor a kabátokat a termekbe elhelyezett fogasokra és a
táskákat a fogasok köré kell elhelyezni, a foglalkozásokra csak az ott szükséges
eszközöket szabad hozni.
Aki a tanórán kívüli foglalkozások során az Internetet használni kívánja, annak az
iskola Netikettjében lefektetett szabályoknak alá kell vetnie magát!

A számítógépek karbantartása:
− A számítógépek hardveres és szoftveres karbantartását a rendszergazda a
számítástechnika tanárok közreműködésével végzi kizárólag munkaidőn belül.
− A számítógépek tisztán tartása már a felhasználó, tantermek esetében pedig a
tanteremért felelős tanár feladata.
Számítástechnikai eszköz beszerzések:
− Az intézmény számítástechnikai eszközeinek és rendszerének fejlesztésére vagy a
meghibásodott eszköz és/vagy alkatrészek cseréjére a rendszergazda javaslatot tesz.
A javaslatok elbírálása az intézmény vezetőjének a hatásköre.
− A rendszergazda a számítástechnikai eszközök beszerzésében és a beszerzendő
alkatrészek költségszámításában is segítséget nyújt.
A géphasználatra vonatkozó szabályok bármelyikének a megsértése szankciókat von maga
után. Az Internet szolgáltatások használatára vonatkozó szabályok bármelyikének
megsértése, az Internet használatából való azonnali kizárást és egyéb szankciókat von
maga után!
Az iskolai hálózat üzemeltetői és felhasználói:
− Az iskolai hálózat működéséért felelős elsődlegesen a rendszergazda.
− A rendszergazda távolléte esetén délelőtt az informatikai munkaközösség-vezető
dönthet technikai kérdésekben, melyek következményeiért teljes jogú felelősséget
vállal.
− Ügyeleti időben az ügyeletes tanár a felelős a rendszerek szakszerű működtetéséért.
− A tanítási órán a foglalkozást vezető tanár jogosult a terem működtetéséért és ő
felelős a nem szakszerű használatból eredő károkért.
− Egyes felhasználók kaphatnak egyedi jogosultságokat bizonyos részrendszerek
működtetéséért.
− Az iskola nem informatika szakos tanárai, valamint a nem pedagógus státuszban lévő
dolgozói a rendszerek működtetése szempontjából egyszerű felhasználóknak
minősülnek.
− A tanulók is egyszerű felhasználók.
− A felhasználók kötelesek betartani az iskolai rendszerek használatára vonatkozó
előírásokat és a rendszergazda utasításait.

A diákok számítógép és Internet használata:
− A tanórán minden diák használhatja a munkaállomásokat, a tanár utasításai szerint.
− Az oktatás során a tanórák keretein belül az iskola minden tanulója használhatja az
Internet szolgáltatásokat, amennyiben az óra anyaga az Internet használatával
összefügg.
− A tanulók a szünetekben kötelesek elhagyni a termet kivéve, ha a tanító tanár
felügyeletet biztosít számukra.
− A tanórák után iskolánk jelenlegi tanulói jogosultak az Internet szolgáltatások
használatára, ügyeleti időben a szakköri foglalkozások keretein belül.
− Az iskola minden diákja használatra megkaphatja az iskolában tanult szoftvereket
otthoni használatra, amennyiben az illető szoftver liszencelése ezt megengedi.
− A diákok az elkészült munkáikat, dolgozataikat, ideiglenesen tárolt állományaikat a
[drive]:\saját_osztáy_könyvtár\saját_neves_könyvtáron
belül
tárolhatnak,
korlátozott mértékben. A máshol tárolt dokumentumok, programok későbbi
megmaradását senki sem garantálja. A munkaállomásokat rendszeres időközönként
a rendszergazdák újratelepítik. Az ott tárolt anyagért semmiféle garanciát nem
vállalunk.
− A saját könyvtárakban és a szerver más részein is nagyméretű és az oktatással nem
összefüggő anyagok tárolása tilos. A szerveren tárolt adatokat a rendszergazdák
rendszeresen ellenőrzik és az oda nem illőnek vélt állományokat törlik.
− Az informatikai munkaközösség minden számítógépteremre köteles egy felelős
informatika tanárt kijelölni, lehetőleg aki a 2 hetes ciklus alatt legtöbbet tartózkodik
a teremben.
Az iskolai dolgozók számítógép és Internet használata:
− Az iskola dolgozói bármikor használhatják a géptermeket és az Internet
szolgáltatásait, amikor idejük és szabad gépkapacitás van. Ez jellemzően a délutáni
órákat jelenti, de délelőtt lyukas óráikban az iskola több pontján is elérhetik az
Internetet.
− Minden dolgozó kap e-mail-címet. Kérni a rendszergazdától kell az e-mail előtag és a
jelszó pontos megjelölésével, írásban.
− Az iskolai dolgozók a rendszergazda által meghatározott helyre és módon kötelesek
mentéseket elvégezni. A munkaállomásokat rendszeres időközönként a
rendszergazda újratelepíti. Az ott tárolt anyagért semmiféle garanciát nem vállalunk.
− Az iskola dolgozói kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, mentéséről és
köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek
az adatok biztonságos tárolásához szükségesek. A mentett és a számítógépen lévő
adatokat az iskola dolgozóinak védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülések ellen.

−

−

−
−

Az iskola dolgozója köteles az adott napon elvégzett munkájáról mentést készíteni.
Minden pénteken a napi mentésen kívül köteles egy heti mentést (azaz a héten
elvégzett teljes munkáról) is készíteni. A mentést számítógépen kívüli adathordozóra
köteles készíteni, melyet védeni kell különösen jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülések ellen. Mentés hiányában az adatok megsemmisüléséért
semmilyen felelősséget nem tudnak a rendszergazdák vállalni, ide értve a
számítógépek fizikai vagy szoftveres meghibásodásából eredő adatvesztést is!
Az iskolában használt szoftverek adathordozóit (telepítő készleteket) minden esetben
a rendszergazdák tárolják, melyeket védenek jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés ellen.
Mind a dolgozók, mind a rendszergazdák az adathordozókat zárt helyen kötelesek
tárolni!
Az iskola minden dolgozója használatra megkaphatja az iskolában használt
szoftvereket otthoni használatra, amennyiben a szoftver liszencelése ezt megengedi.

A WEB és az FTP használatára vonatkozó szabályok:
− A WEB és az FTP használata közben a munkaállomás winchesterére sok fájl letöltődik.
Munka után minden letöltött fájlt a munkaállomásról le kell törölni. Számítani kell rá,
hogy a munkaállomás winchestereit időnként újraformázzuk, az eredeti konfigurációt
töltjük fel rá. Ennek megfelelően az ott tárolt fájlok épségéért semmilyen garanciát
nem vállalunk.
− A közízlésnek nem megfelelő Internet helyek látogatása Szigorúan tilos (szex, pornó,
pedofil, nekrofil, szélsőséges politikai, horror, stb.)!
− Uszító, rasszista, fasiszta helyek látogatása Szigorúan tilos!
− A diákoknak a tanárok és a rendszergazdák utasításait maradéktalanul teljesíteniük
kell, még ha azokkal nem is értenek egyet!
A szabályzat bármely pontjának megsértése vagy megsértésére irányuló cselekedet
fegyelmi felelősségre vonást von maga után!

Pécs, 2018. szeptember 30.

