Arvutiklassi kodukord

Arvutiklass on mõeldud õppetöös kasutamiseks Aravete Keskkooli õpetajatele ja õpilastele.
KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Arvutiklassi kasutajad on kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja alluma klassis oleva
õpetaja või arvutiklassi haldaja korraldustele. Samuti kehtib arvutiklassis AKK kodukord.
Õpilasel on õigus siseneda arvutisse oma kasutajanimega ja kasutada serveri kõvaketta ruumi
ainult koolitööde hoidmiseks.
Kasutaja on kohustatud kaasa aitama arvutisüsteemide turvalisuse tagamisele. Selleks peab ta
hoidma saladuses kasutusõigusi tagavaid paroole; mitte lubama teistel isikutel kasutada oma
kasutajatunnust; tagama, et kõrvalistel isikutel poleks võimalik kirjutada tema kataloogidesse
ja failidesse.
Lahkumisel kohustub igaüks oma kasutajast välja logima.
Õpilasel on kohustus teha tunnis tööd vaikuses ja töökas meeleolus.
Õpilasel on väsides õigus puhata tunni keskel silmi.
Õpilasel on õigus saada õpetaja abi probleemide lahendamisel.
Õpilasel on kohustus teatada tekkinud riistvara ja tarkvara muutustest ja probleemidest
koheselt õpetajale või infojuhile.
Tunniplaaniväliselt võib kasutaja arvutiklassis viibida ainult arvutiõpetaja või tema poolt
volitatud isiku teadmisel ja vastutusel.
Vahetund on klassi õhutamiseks.
Arvutiklassis toimub printimine ainult arvutiõpetaja loal. Printimise eest tasumine toimub
hinnakirja alusel.
Kasutajad, kes arvutivõrgu kasutamise reeglite rikkumisega kahjustavad kooli vara või
tekitavad lisakulutusi, hüvitavad tekitatud kahju koolile poolte kokkuleppel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel toimub hüvituse sissenõudmine Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud
korras.
KEELUD
Keelatud on kasutajatele mittekuuluvate failide sisu muutmine (kaasaarvatud töökeskkondade
konfiguratsiooni muutmine) ja viirusega nakatatud andmekandjate kasutamine. Arvuti riist- ja
tarkvara koosluse muutmine (taustapildid, tarkvara lisamine, eemaldamine, riistvara
ümberpaigutamine) ilma arvutiõpetaja või infojuhi loata.

Keelatud on kasutada teistele isikutele omistatud kasutajatunnuseid.
Arvutite ja lisaseadmete ümberpaigutamine arvutiklassis on keelatud.
Arvutiklassi reostamine prahi ja lärmiga, samuti söömine ning joomine on rangelt keelatud.
Keelatud on inventari määrimine, lõhkumine ja varastamine.
Kasutajal on keelatud segada teisi kasutajaid valjuhäälse kõnelemise, sihitu liikumise ja
mobiiltelefoni kasutamisega ning tahtlikult häirida arvutivõrgu funktsioneerimist.
Arvutimängude mängimine on arvutiklassis keelatud (v.a. õppeotstarbelised mängud
aineõpetaja loal).
AKK serveris on keelatud hoida ja levitada illegaalselt omandatud tarkvara, pornograafilist
materjali ja arendada kommertstegevust.
Keelatud on arvutivõrgu abil kutsuda üles vägivallale, terrorismile ja riigipööramisele, samuti
teha kaasõpilasi ahistavaid postitusi.
Keelatud on selline tegevus arvutivõrgu kasutamisel, mis häirib süsteemide kasutust või
põhjustab häireid arvutivõrgus.
Keelatud on arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate
juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks.
Keelatud on arvutite omavoliline ühendamine AKK arvutivõrku, nende ümberühendamine ja
võrguaadresside muutmine.

