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VÄÄNA MÕISAKOOLI KOOLI ARVUTITE KASUTAMISE KORD
Käesolev kord on kooli kodukorra osa. Kooli arvutite kasutamise eesmärk on toetada õppetööd,
arendada õpilaste teadmisi ja pakkuda praktilist kogemust kaasaegsete õppevahendite kasutamisel.
Koolis on õpilastele kasutamiseks 24 nummerdatud sülearvutit, mis on paigutatud lukustatud
arvutikappi teise korruse fuajees.
Kapis olevad arvutid peavad olema alati ühendatud vooluvõrku, et tagada akude valmisolek tööks igal
ajahetkel.
Arvutikapp on alati lukustatud. Arvutikapi võtmed asuvad kooli administraatori selja taga ja
kokkuleppeliselt arvutitega tundi alustava õpetaja käes.
Õpetaja avab ja sulgeb kapi ning tagab, et kõik arvutid on ühendatud laadijatega ning töövahendid on
ettenähtud kohas.
Tundidevälisel ajal on arvutite kasutamine lubatud vaid erandjuhtudel ning infojuhi nõusolekul.
Sellisel puhul on õpilane kohustatud registreerima kapist arvuti võtmise ning tagasi asetamise
nimeliselt, kuupäevalise ja kellaajalise täpsusega, tabelis (lisa 1), mis on infojuhi käes.

1. Üldsätted
1.1. Õpilane saab kooli arvuteid kasutada vaid klassiruumis selleks ettenähtud aegadel.
1.2. Kooli arvutite kasutamiseks on vajalik kasutajanime ja parooli olemasolu.
1.3. Kasutajanime ja parooli saab arvutitunnis tundi läbiviiva õpetaja käest.

2. Arvutite kasutamine
2.1. Kooli arvuteid kasutatakse õppetöö läbiviimiseks, koduste ülesannete täitmiseks, koolitööga
seotud ülesannete harjutamiseks ning enese harimiseks.
2.2. Arvuti kasutamisel järgib kasutaja järgmisi nõudeid:
2.2.1. kasutab Internetiühendust viisil, mis vastab kehtivatele seadustele ja headele tavadele;
2.2.2. hoidub igasugusest tegevusest, mis otseselt või kaudselt häirib teisi kasutajaid;
2.2.3. kasutab võrguressurssi säästlikult;
2.3. Kooli arvutites on keelatud:
2.3.1. mängimine, jututubades viibimine;
2.3.2. internetist programmide allalaadimine või arvutite kasutamine muul ebaotstarbelisel viisil;
2.3.3. kooli arvutites on keelatud vaadata ning levitada vägivalda, terrorismi ja rassismi õhutavaid,
ning pornograafilisi teoseid;
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2.3.4. kooli arvutites on keelatud kutsuda üles vägivallale, terrorismile, riigipööramisele, arvutitesse
sissemurdmisele;
2.3.5. kooli arvutites on keelatud levitada piraattarkvara;
2.3.6. kooli arvutites on keelatud kasutada teiste suhtes halvustavaid väljendeid või kutsuda üles
nende diskrimineerimisele;
2.3.7. kooli arvutites on keelatud levitada andmeid, mille kasutamine võimaldab lubamatut ligipääsu
arvutisüsteemidele või neis sisalduvatele andmetele;
2.3.8. kooli arvutites on keelatud teha võrgust kättesaadavaks informatsiooni, mille levitamine on
piiratud autoriõigust või andmekaitset käsitlevate õigusaktidega;
2.3.9. kooli arvutites on keelatud vaadata ja levitada alkohoolseid jooke, tubakatooteid ja narkootilisi
aineid propageerivaid teoseid.
2.4. Arvutite kasutamise korra vastu eksinute kontod blokeeritakse ja info edastatakse
lapsevanematele.
2.5. Kasutaja on kohustatud peale töö lõpetamist end arvutist välja logima.
2.6. Oma kasutajat ega parooli ei tohi anda teistele isikutele. Iga kasutaja vastutab täielikult tema
kasutaja konto alt tehtud toimingute eest.
2.7. Blokeerimisele kuulub ka selle kasutaja konto, keda avastatakse teistele oma parooli edastamas
või kes logib arvutisse sisse ning annab seejärel arvuti teise isiku kasutusse, tagajärg punkt 2.4.
2.8. Arvuti mittesihipärasel kasutamisel on kaasõpilasel, õpetajal ja kooli personalil õigus teha
rikkujale vastav märkus. Rikkuja peab koheselt keelatud tegevuse lõpetama, ning arvuti tagastama.

3. Arvutitega töötamisel on kohustuslik:
3.1. Hoida puhtust ja korda klassis.
3.2. Arvutiga töötamisel ja arvutite läheduses on keelatud söömine ja joomine.
3.3. Õpilasel on keelatud puutuda monitori ekraani.
3.4. Õpilasel on keelatud sodida või mõnel muul viisil rikkuda arvutite või arvutitöökoha välimust.
3.5. Arvutiriketest või arvuti mittekorrasolekust tuleb koheselt teavitada õpetajat.
3.6. Õpilasel on keelatud arvutit sisse ja välja lülitada ilma õpetaja loata.
3.7. Õpilasel on keelatud tõmmata välja juhtmeid.
3.8. Arvuti või arvuti mingi komponendi kahjustamisel kannab kahju õpilase seaduslik esindaja.
3.9. Õpilasel on keelatud eemaldada või rikkuda arvutitel olevaid kleebiseid (sealhulgas
garantiikleebist). Garantiikleebise eemaldamisel või rikkumisel vastutab kahju tekitanud õpilase
seaduslik esindaja materiaalselt arvuti korrasoleku eest kogu garantii perioodi vältel.
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LISA 1
Kui ma vajan arvutit tundidevälisel ajal, siis panen siia kirja, millal ma arvuti võtsin ning millal
asetasin arvuti kappi tagasi.
Veendun alati, et arvuti on ühendatud vooluvõrku.

