
Számítógépterem használati rendje 
Tűz- és balesetvédelmi szabályzat 

1. Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától 
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más 
(testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz. 

2. Az órára időben érkezzél a szükséges felszereléseddel: ellenőrző, (tankönyv), órai jegyzetek, 
füzet, íróeszköz, (adattároló - pendrive)! 

3. Nem oda való holmit (mint például tornacipő, sífelszerelés, kutya) ne vigyél be a terembe! A 
táskád és kabátod a külső szekrényben, ajtó előtt helyezd el! 

4. Ne étkezz a számítógépteremben! Folyadékot az áramütés veszélye miatt szigorúan tilos 
bevinned! 

5. Viselkedj munkád során fegyelmezetten! A sok vezeték és a szűk hely miatt ne lökdösődj, ne 
tolakodj, ne ugrálj fel a gép mellől örvendezve minden érdekes dolog láttán!  

6. Munka során vigyázz a terem tisztaságára! Az óra végén székedet helyezd el a kijelölt helyre! 

7. Engedély nélkül ne helyezz üzembe, és felügyelet nélkül bekapcsolva ne hagyj ott semmilyen 
berendezést!  

8. Óvd a számítógépet a hőségtől, a nedvességtől, a portól! 

9. A számítógépet csak rendeltetés szerint használd! A tanítási órákon a kiadott feladatokat hajtsd 
végre, és ne mással foglalkozzál! Ne piszkáld mások munkáját! 

10. A számítógépekre csak a rendszergazdák telepíthetnek programokat! Ne állítsd át a számítógép 
beállításait (háttér, tapéta, képernyőkímélő, ikonok), otthon kísérletezzél, gondolj másokra is, aki 
kevésbé tudják kezelni a gépeket! 

11. Ne törölj semmit, ami nem a sajátod! (Az meg legyen a Te gondod!)  

12. A számítógéphez csak tanár engedélyével csatlakoztathatsz berendezéseket! Kivétel adatmentés! 

13. Ha bármilyen működési rendellenességet tapasztalsz, azonnal szólj tanárodnak! Ne akard 
egyedül - s főleg nem ütögetéssel - megjavítani! 

14. A számítógép és kiegészítő berendezései hálózati árammal (feszültséggel) dolgoznak, ezért ne 
szedj szét még használaton kívül sem - semmit, a vezetékeket ne húzd ki! Ne nyúlkálj a zárt 
dobozon belülre, mert áramütés veszélyes! 

15. Ha füstöt vagy égés szagát érzed, azonnal szólj tanárodnak! 

16. Ha tűz ütne ki a teremben és felnőtt nincs a közelben, akkor elsőként a főkapcsolóval 
áramtalaníts, vagy a hálózati csatlakozót húzd ki az aljzatból, ha testi épségedet nem 
veszélyeztetted! A számítógép-teremben vízzel nem szabad oltani, mert az balesetveszélyes, 
áramütést és több kárt okoz a berendezésekben, mint maga a tűz! Elektromos eszközöket csak az 
erre a célra kifejlesztett gázzal oltó készü1ékkel szabad oltani! (porral oltó nem jó mert 
károsítja az elektromos berendezéseket) (Ez akadályozza a tűz három feltételét: éghetőanyag, 
megfelelő hőmérséklet, levegő – oxigén) 

17. Tűz esetén fegyelmezetten hagyd el az informatika termet - NEM  zárjuk be - és a megadott 
menekülési útvonalon távozz az iskola épületéből! 

18. A munka befejeztével kapcsold ki a géped! 

19. A tanítási időn kívül is, segítsd tanárod munkáját azzal, hogy ekkor is fegyelmezetten 
viselkedsz, és betartod az önálló hálózati munka szabályait!  

20. Aki megsérti teremrendet, azt ki lehet tiltani a számítógép teremből, illetve kártérítésre kötelezhető! 

21. Az informatikai (tan)anyagokat a http://szocsinfo.suli2.net oldalról tölteheted le! 


