
Regulamin korzystania przez uczniów, nauczycieli i pracowników XIV LO

ze szkolnej sieci komputerowej

1. Dostęp do sieci.

1.1. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy XIV LO mogą uzyskać prawo do korzystania ze szkolnej sieci 
komputerowej oraz Internetu.

1.2. Uzyskanie prawa dostępu do sieci i przydzielenie konta następuje po wypełnieniu i złożeniu wniosku o przyznanie
konta.

1.3. Prawo to, w przypadku nieodpowiedniego wykorzystywania dostępu do sieci lub złego zachowania się w sieci, 
może być odebrane.

2. Warunki posiadania dostępu do sieci i Internetu.

2.1. Zabronione jest przesyłanie i udostępnianie danych naruszających prawo, oraz powszechnie uznanych 
za obsceniczne lub obraźliwe.

2.2. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania sieci zgodnie z zasadami netykiety (etykiety sieciowej) i prawa RP.

2.3. Zabrania się wykorzystywania szkolnych komputerów do grania w gry inne niż edukacyjne.

3. Zasady netykiety.

3.1. Należy być grzecznym w stosunku do innych. Wypowiadając się, należy używać właściwego języka. 
Przekleństwa, wulgaryzmy i inne, powszechnie uznane za niestosowne, formy językowe są zakazane.

3.2. Wszelkie informacje dostępne w sieci są czyimś prywatnym dobrem i nie wolno ich niszczyć lub zmieniać.

4. Bezpieczeństwo w sieci.

4.1. Bezpieczeństwo systemu komputerowego jest sprawą najwyższej wagi, zwłaszcza gdy korzysta z niego 
wielu użytkowników. Jeśli dostrzeżesz coś, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo sieci, jesteś 
zobowiązany zawiadomić o tym administratora systemu. Informacji o dostrzeżonym zagrożeniu nie 
powinieneś rozpowszechniać wśród innych użytkowników sieci.

4.2. Nie wolno używać cudzych kont.

4.3. Nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Za działalność prowadzoną na koncie odpowiada 
wyłącznie posiadacz zależny (uczeń, nauczyciel bądź pracownik, który jest wpisany we wniosku).

4.4. Konsekwencją stwierdzonych prób uzyskania praw innych użytkowników na jakichkolwiek serwerach lub 
komputerach w szkole oraz włamań na nie będzie zablokowanie konta i pozbawienie prawa do korzystania z 
sieci (dotyczy to także naruszania bezpieczeństwa systemów znajdujących się poza szkołą).

4.5. Wandalizm jest podstawą do pozbawienia dostępu do sieci. Wandalizm w sieci jest definiowany jako umyślne 
działanie mające na celu uszkodzenie, zniszczenie lub wykorzystanie danych należących do innych 
użytkowników lub zasobów Internetu. Do wandalizmu zalicza się także tworzenie i wprowadzanie do sieci lub 
do pojedynczych komputerów wirusów komputerowych. Z tego względu zabronione jest także:

a) Używanie programów utrudniających lub uniemożliwiających pracę innym użytkownikom. Zalicza się 
tu programy służące do zdalnego zawieszania komputerów lub przejmowania nad nimi kontroli, bądź 
zaśmiecania ekranu terminala innej osoby pracującej w systemie (np. polecenie wall).

b) Posiadanie (np. trzymanie na koncie), instalowanie i używanie na stacjach roboczych programów 
służących do przechwytywania cudzych haseł dostępu (np. grabberów klawiatury, snifferów) oraz 
programów związanych z kryptowalutami.

c) Mailbombing, czyli zapychanie cudzych skrzynek pocztowych.

d) Działanie mające na celu przeciążenie sieci lub serwera np. przez uruchamianie dużej ilości 
procesów pracujących przez długi czas, nadmiernie obciążających procesor, pamięć RAM i/lub dyski 
twarde.

5. Ochrona danych osobowych.

5.1. Informacje  o  nazwach kont  użytkowników  oraz  ich  imionach  i  nazwiskach  są  dostępne dla  wszystkich  osób
posiadających konto na szkolnym serwerze.

5.2. Na komputerach w pracowniach XIV LO zainstalowane jest  oprogramowanie umożliwiające administratorowi
monitorowanie pracy osób z nich korzystających.

5.3. Administrator  może  uzyskać  dostęp  do  plików  przechowywanych  na  kontach  użytkowników  w  przypadku
podejrzenia naruszenia Regulaminu lub Statutu XIV LO.

5.4. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 
Staszica w Warszawie.



6. Postanowienia końcowe.

6.1. Konto w szkolnej sieci komputerowej jest własnością szkoły.

6.2. Administrator szkolnej sieci komputerowej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

6.3. W sprawach spornych bądź nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje administrator szkolnej sieci 
(po ewentualnej konsultacji z nauczycielem informatyki lub Dyrekcją Szkoły).

Wniosek     o     przyznanie     konta  

Oświadczam, że: zrozumiałem powyższy regulamin i zobowiązuję się go przestrzegać, wszelkie naruszenia określonych wyżej
zasad postępowania są nieetyczne i mogą mieć charakter działalności przestępczej, w przypadku nieprzestrzegania wyżej
wymienionego regulaminu, mogę zostać pozbawiony dostępu do sieci, a władze szkolne mogą podjąć w stosunku do mnie
postępowanie dyscyplinarne. Może się ono łączyć nawet z usunięciem ze szkoły.

Nazwa konta musi składać się z minimum dwóch i maksimum dziesięciu znaków. Może zawierać tylko małe litery (bez
polskich znaków diakrytycznych) i cyfry. Wszelkie inne znaki są niedozwolone. Nazwa musi zaczynać się od litery.
Poniższy wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI.

Wniosek     należy     złożyć     na     jednej     kartce     A4,     obustronnie     zadrukowanej.     Niespełnienie     tego     warunku     skutkuje     odrzuceniem     wniosku.  

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole:

Uczeń Nauczyciel Pracownik administracji Inne

Imię i nazwisko:

Proponowana nazwa konta: Rok przyjęcia: Litera klasy: Nr w dzienniku:

Kontaktowy adres e-mail*:

Data złożenia wniosku (DD-MM-RRRR):

- -

Jeżeli przyszły użytkownik sieci w dniu składania wniosku nie ukończył 18 lat, konieczne jest, aby rodzic lub opiekun prawny 

zapoznał się z treścią wyżej wymienionego regulaminu oraz wniosku o przyznanie konta i podpisał niniejsze oświadczenie:

Będąc rodzicem (lub opiekunem prawnym) wyżej wymienionego ucznia, zapoznałem się z warunkami uzyskania dostępu do 
sieci. Przyjmuję też pełną odpowiedzialność za działania mojego dziecka dokonywane przy korzystaniu z Internetu. Wyrażam
zgodę na przyznanie mojemu dziecku konta w szkolnej sieci komputerowej.

………………………………………………….. ......................................………………..

Podpis użytkownika Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO dostępną pod adresem: 

https://staszic.waw.pl/media/files/klauzula_inform_siec.pdf

………………………………………………….. ......................................………………..

Podpis użytkownika Podpis rodzica/opiekuna prawnego

* - pole opcjonalne, w przypadku jego wypełnienia, na podany adres e-mail będą przekierowywane e-maile wysyłane na konto

twój_login@staszic.waw.pl


