
 

GÉPTERMI REND 

 
1. A gépteremben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. Minden diák a kijelölt 

munkahelyén köteles dolgozni. 

2. A gyakorlat kezdetén a gépeken és egyéb berendezésekben tapasztalt bármilyen 

rendellenességet azonnal jelezni kell a tanárnak, aki köteles továbbítani azt a 

technikusok felé. 

3. Az óra közben tapasztalt rendellenes működést is azonnal jelezni kell a tanár felé.  

A hiba javítása a technikus szakember feladata! A diák semmilyen körülmények között 

nem nyúlhat a számítógépek belsejébe, hátuljához, nem mozgathatja magát a gépet sem, 

illetve annak kábeleit, nem cserélheti alkatrészeit. 

4. Bármilyen nemű kár okozása esetén a diákot anyagi felelősség terheli, melyet köteles 

megtéríteni az iskola felé. 

5. A gépterembe saját laptopot, saját számítógépet tilos bevinni! 

6. A géptermi gépekhez bármilyen perifériát csatlakoztatni, a gépre szoftvert installálni tilos. 

Szintén tilos a gépekről bármilyen szoftvert, rendszerállományt eltávolítani vagy 

módosítani, továbbá az előre feltelepített szoftverek beállításait megváltoztatni. Minden 

ilyen, vagy erre irányuló cselekedet súlyos fegyelmi vétségnek minősül! 

7. Az iskola hálózata ellen (beleértve a vezeték nélküli és vezetékes hálózatot, szervereket 

stb.) történő támadás szintén súlyos fegyelmi vétségnek minősül! 

8. Az elektromos csatlakozókhoz és a főkapcsolókhoz nyúlni nem szabad, a terem 

főkapcsolóját diák csak a tanár kérésére vagy vészhelyzet esetén kapcsolhatja le. 

9. A számítógépek és azok perifériái munkaeszközök, amelyeket a tanóra feladatainak 

megfelelően szabad csak használni. Minden az óra anyagától eltérő használat: levelezés, 

keresés az Interneten, más tanórai házi feladat elkészítése csak a gyakorlati óra 

feladatának elvégzése után, az órát tartó tanár külön az arra az órára szóló engedélyével 

történhet. 

10. Számítógépes játékokat, csevegő-programokat, közösségi oldalakat használni a gyakorlati 

foglalkozásokon, illetve azok szüneteiben is tilos! 

11. Erőszakos cselekedeteket, kábítószereket, pornográf jeleneteket bemutató képek, video 

anyagok, illetve hasonló tartalmú szövegek nézegetése vagy letöltése minden géptermi 

tartózkodás esetén tilos és szigorú fegyelmi büntetést von maga után. 

12. A géptermekbe enni és innivalót, valamint táskát, kabátot bevinni minden esetben tilos! 

Amennyiben az osztálynak nincs saját öltözője vagy szekrénye, a kabátokat, táskákat 

kötelesek a gépterem egy – a tanár által meghatározott – pontján elhelyezni. 

13. A géptermi eszközöket (beleértve a számítógépeket, monitorokat, egeret, billentyűzetet, 

padokat) átrendezni, kivinni nem szabad! A tanári gépen diák csak külön engedéllyel 

dolgozhat. 

14. A géptermet minden foglalkozás után rendezetten (eszközök, asztalok, székek a 

helyükön, ablakok becsukva, gépek kikapcsolva) és tisztán adjuk át a következő 

csoportnak! 

15. Az adott napon utolsó géptermi órát tartó tanár kapcsolja le a géptermi főkapcsolót, 

ellenőrizze az ablakokat és húzza be a függönyöket! 

  


