Henkilökohtaisen kannettavan tietokoneen opiskelukäytön sitoumus
Keravan lukiossa lukio-opiskelijalle luovutetaan opiskeluajaksi käyttöön henkilökohtainen kannettava tietokone.
Tietokone luovutetaan opiskelukäyttöön seuraavin ehdoin:
Ehdot:
1.

Tämä sitoumus on opiskelija- ja tietokonekohtainen. Sitoumuksen allekirjoittamisen jälkeen opiskelijalle luovutetaan hänen käyttöönsä rekisteröity opiskelijatietokone. Muilla kuin Keravan lukion varsinaisina tutkintotavoitteisina opiskelijoina olevilla ei ole oikeutta tämän sitoumuksen mukaiseen tietokoneeseen.

2.

Tietokone on opiskelijan henkilökohtaiselle vastuulle luovutettua Keravan kaupungin hänelle leasingsopimuksella
hankkimaa ja käyttöön luovuttamaa omaisuutta. Opiskelija ei saa edelleen luovuttaa eikä myydä tietokonetta.
Tietokone tulee palauttaa oppilaitokseen leasingajan päättyessä.

3.

Opiskelija on velvollinen pitämään tietokoneen käyttökunnossa. Vian ilmetessä opiskelijan on toimitettava tietokone koululle hänelle ilmoitetulle yhteyshenkilölle. Leasingtoimittaja huolehtii vikaantuneiden koneiden huollosta. Tietokoneen rikkoutuessa opiskelijan tahallisen toiminnan tai huolimattomuuden seurauksena, on opiskelija
velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Laitteeseen ei saa liimata tarroja.

4.

Tietokoneeseen on valmistajan toimesta alustavasti asennettu Windows käyttöjärjestelmä apuohjelmineen. Käyttöjärjestelmän loppuun asennus sekä varusteohjelmien asentaminen tehdään ohjatusti tietokoneiden luovuttamisen yhteydessä. Tietokoneen käyttöjärjestelmä sekä muut siinä olevat ohjelmat tulee säännöllisesti päivittää,
jotta virustorjunnan ajantasaisuus ja ohjelmien toimivuus voidaan taata. Jos opiskelija asentaa tietokoneelle muita
ohjelmia, niiden toiminta ei saa haitata tietokoneen opiskelukäyttöä.

5.

Tietokone tulee olla opiskelijalla mukana koulussa kaikkina koulupäivinä ja kaikilla oppitunneilla. Opiskelija vastaa
siitä, että tietokone on toimintakuntoinen. Tietokonetta ei saa oppitunneilla käyttää muihin kuin opiskelun vaatimiin tarkoituksiin.

6.

Tietokoneelle ei saa ladata tekijänoikeuksien vastaista tai laitonta materiaalia eikä muuten käyttää lain vastaisella
tavalla.

7.

Tietokonetta ei saa käyttää laitevalmistajan ja ohjelmistotoimittajan käyttö- ja lisenssiehtojen vastaisesti.

8.

Opiskelijan tulee säilyttää tietokonetta turvallisesti. Koneen katoamisesta on välittömästi ilmoitettava oppilaitoksen rehtorille ja tehtävä asiasta rikosilmoitus. Tietokonetta huolimattomasti säilyttänyt opiskelija voidaan velvoittaa korvaamaan katoamisesta aiheutunut vahinko.

9.

Tietokone palautuu Keravan kaupungille opintojen päättyessä tai niiden keskeytyessä. Palauttamatta jääneen tietokoneen jäljellä oleva arvo (leasingkustannus sekä kaupungin leasingtoimittajalle maksama korvaus) laskutetaan
opiskelijalta.

Allekirjoittanut lukion opiskelija sitoutuu täten noudattamaan kannettavan tietokoneen käytöstä annettuja ohjeita ja
määräyksiä.
Allekirjoitukset sekä nimen selvennykset:
Keravalla _____. _____. 2022
________________________________________
Opiskelija (nimi ja allekirjoitus)

Keravan lukio
Keskikatu 5
04200 Kerava

Opintotoimisto

________________________________________
Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja (nimi ja allekirjoitus)

puh. 040 318 2204

lukio@kerava.fi

