
    
 
 
 

Zasady korzystania z komputerów przenośnych w pokojach 
mieszkalnych Bursy Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie 

 
 

 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1) Prawo korzystania z komputerów przenośnych w pokojach przysługuje każdemu mieszkańcowi 
Bursy Szkół Średnich ZMMPiR w Krakowie, zwanej dalej Bursą, według określonych zasad. 

2) Bursant przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie w dowolnym czasie jego pracy 
przez osoby uprawnione (wychowawcę, administratora sieci). 

3) Wychowawca może odmówić Bursantowi dostępu do komputera, jeśli uzna, że wykonuje on 
czynności niepożądane – nawet jeśli nie są one określone niniejszymi zasadami. 

4) Bursa nie gwarantuje dostępu do internetu i drukarki w każdej sytuacji/czasie. 
5) Z komputera można korzystać wyłącznie na własnym biurku w sposób nieutrudniający nauki 

innym mieszkańcom pokoju. 
6) Pracownicy Bursy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt komputerowy przywieziony przez 

mieszkańców. 
7) Korzystanie z komputera i internetu w czasie nauki własnej i po godz. 2200 możliwe jest wyłącznie 

w celach edukacyjnych i za zgodą wychowawcy. 
8) Wyniki swojej pracy można wydrukować na udostępnionej w pracowni komputerowej drukarce 

wyłącznie na własnym papierze. Poza drukarką w pracowni komputerowej można również 
korzystać ze skanera. 

 
II. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU I PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH 

 

Zabrania się: 

1) Wykorzystywania internetu do: 

− przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za 
obsceniczne lub obraźliwe; 

− wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych; 

− wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców; 

− działania na szkodę innych użytkowników sieci. 
2) Wykorzystywania komputera do: 

− rozrywek multimedialnych bez słuchawek; 

− posiadania, magazynowania, udostępniania materiałów o treści pornograficznej. 
 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW 

1) Bursant ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody przez niego spowodowane 
w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia 
popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów internetu jak i własnych programów 
użytkowych. 

2) Bursant ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego 
użytkowania sprzętu komputerowego. 

3) Bursant niestosujący się do w/w zasad może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do 
korzystania z własnego komputera bądź dostępu do sieci na podstawie decyzji podjętej przez 
grono pedagogiczne. W przypadku powtarzającego się lub rażącego złamania w/w zasad 
wychowawca ma prawo do zarekwirowania komputera i zwrócenia go rodzicom/opiekunom. 
Jednocześnie wychowanek zobowiązuje się do powiadomienia rodziców/opiekunów 
o zaistniałym incydencie. 

Kraków, 2.09.2018 r. 


