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KODUKORD ARVUTIKLASSIS
I Kasutaja õigused
Kasutajal on õigus:
1. viibida arvutiklassis, kellel on selles ruumis õppetund või üritus;
2. saada oma aineõpetajalt teoreetilist juhendamist ja praktilist abi;
3. viibida arvutiklassis tunniplaaniväliselt ainult arvutiõpetaja või tema poolt volitatud isiku
teadmisel ja vastutusel;
4. kasutada arvutit vastavalt loale. Arvutite kasutamine toimub prioriteetide alusel.
Madalama prioriteediga kasutaja on kohustatud loovutama töökoha kõrgema prioriteediga
kasutajale.
5. Prioriteedid:
5.1. tunniplaanijärgne õppetöö;
5.2. kooli poolt korraldatud üritused;
5.3. ruumide rentimine;
5.4. eelnevalt registreerunud arvutikasutaja;
5.5. tunniplaaniväline õppetöö (mõne õppeaine kohustuslik töö, referaadid,
uurimistööd).
II Kasutaja kohustused
Kasutaja on kohustatud:
1. järgima Jüri Gümnaasiumi kodukorda, käesolevat kodukorda ja õpetaja korraldusi;
2. tundi alustades täitma ära klassi istekohtade plaani, mis asub õpetajalaua esimeses sahtlis.
Plaanile peab kirjutama õpilaste nimed istumiskoha järgi. Tunni lõppedes panema täidetud
ja kontrollitud plaan tagasi sahtlisse.
3. panema õppetunni ajal tuled põlema;
4. kohe peale sisselogimist korjama kokku ja üle lugema paroolikaardid (27 tk) ;
5. sulgema aknad ja kustutama tuled, kui ta lahkub viimasena klassist;
6. hoidma saladuses oma kasutajanime ja parooli, lubamata teistel isikutel neid kasutada;
7. õpilane on kohustatud viivitamatult sulgema eelmise õpilase poolt lahti ununenud
kasutajakonto.
III Lubatud tegevused
Arvutiklassis on lubatud (arvutiõpetaja loal):
1. tegeleda informatsiooni otsimisega Internetist legaalsetelt lehekülgedelt;
2. kopeerida internetis leiduvat informatsiooni juhul, kui seda lubab lehekülje omanik;
3. kasutada arvutisse administraatori poolt installeeritud legaalset tarkvara;
4. valmistada arvutil õppetööks vajalikku õppematerjali;
5. võtta osa Internetis toimuvatest foorumitest juhul, kui foorumid ei puuduta ebasündsaid
teemasid.
IV Keelatud tegevused
Arvutiklassis on keelatud:
1. salvestada süsteemi uusi ja kustutada juba olemasolevaid programme;
2. muuta kasutajale mittekuuluvate failide sisu (kaasaarvatud töökeskkonna konfiguratsiooni
muutmine);
3. mängida internetimänge arvutiõpetaja loata;
4. installeerida süsteemi mänge ja muud tarkvara;
5. muuta terminali ja lisaseadmete asukohta;
6. tuua kaasa toiduaineid (ka närimiskumm) ja reostada arvutiklassi prahiga;
7. inventari lõhkuda ja varastada;
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8. külastada jututube ja ebasündsaid Internetilehekülgi;
9. kutsuda üles vägivallale, terrorismile, riigipööramisele, arvutitesse sissemurdmisele;
10. levitada andmeid, mille kasutamine võimaldab juurdepääsu kasutaja jaoks suletud
süsteemidele või neis sisalduvatele andmetele;
11. teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mis on piiratud autoriõigust või andmekaitset
käsitlevate õigusaktidega;
12. kirjutada ja/või saata edasi solvava sisuga e-kirju;
13. kasutada arvuteid, mille jaoks puudub kasutajal luba (server, õpetaja arvuti);
14. tegeleda asjadega, mis otseselt või kaudselt häirib teisi kasutajaid;
15. avada aknaid, seadmeid ja kappe õpetaja loata;
16. kasutada teiste õpilaste poolt lahti ununenud kontosid või siseneda arvutisse,
suhtlusportaali jne. võõraste andmetega. Tegemist on identiteedi vargusega, mis on
karistatav.

