
REGULAMIN 
 

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) w SP nr 51 w Gdyni 
 
 
 

1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służy uczniom i pracownikom Szkoły Podstawowej nr 51         
w Gdyni jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z Centrum mają osoby realizujące określony 
temat edukacyjny. 

 
2. Korzystanie z ICIM jest bezpłatne i odbywa się w godzinach pracy biblioteki szkolnej oraz za zgodą i pod opieką nau-

czyciela bibliotekarza – opiekuna Centrum. 
 
3. Przed rozpoczęciem pracy należy podać opiekunowi ICIM zakres i plan działań i określić temat poszukiwań. 
 
4. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie). 
 
5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania si ę dokonywania jakichkolwiek zmian w zainstalo-

wanym oprogramowaniu i konfiguracji sprzętu. 
 
6. Dostęp do komputera wymaga podania hasła, które wpisuje nauczyciel. 
 
7. Wszelkie próby samowolnej ingerencji w konfigurację programu traktowane są jako świadome niszczenie sprzętu      

i skutkują zakazem korzystania z ICIM. 
 
8. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności  naruszających prawa au-

torskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. 
 

 
 



9. Efekty pracy można zapisywać na nośnikach danych współpracujących z komputerem. Nośniki przed użyciem muszą 
być przeskanowane programem antywirusowym. 

 
10. Efekty pracy można wydrukować. Warunki korzystania z drukarki należy uzgodnić z pracownikami biblioteki. 

11. Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać jednocześnie 1 osoba. 
 
12. Istnieje możliwość rezerwacji stanowiska komputerowego na określony termin. 
 
13. W przypadku dużej liczby chętnych, czas korzystania ze stanowisk może być ograniczany. 
 
14. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać opiekunowi ICIM. 
 
15. Za ewidentne złamanie regulaminu i niewykonywanie poleceń nauczyciela, można zostać pozbawionym prawa korzy-

stania z ICIM w bibliotece szkolnej . 
 
16. Wykorzystywanie komputerów w innych celach niż naukowe (np. rozrywka) jest możliwe w wyjątkowych przypadkach 

i za zgodą nauczycieli-bibliotekarzy. 
 
17. We wszystkich pomieszczeniach biblioteki obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków. 
 
18. W przypadkach szczególnych – nieokreślonych niniejszym regulaminem – decyduje opiekun ICIM. 


