Regulamin korzystania przez uczniów i nauczycieli XIV LO
i XIII Gimnazjum ze szkolnej sieci komputerowej i Internetu
1. Dostęp do sieci
1.1. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły 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 formularza 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. Podstawowe cele wprowadzenia sieci szkolnej
2.1. Podstawowym celem dostępu do Internetu jest szeroko rozumiana edukacja:
a) Nabycie umiejętności korzystania z usług i narzędzi dostępnych w Internecie;
b) Uatrakcyjnienie lekcji przez tworzenie własnych zasobów sieciowych (np. stron WWW) oraz korzystanie
z zasobów Internetu;
c) Udostępnienie możliwości komunikowania się z całym światem, nawiązanie kontaktu ze szkołami w innych krajach, nauka języków obcych, poznawanie kultur innych narodów, itp.
d) Wprowadzenie interdyscyplinarnego podejścia do wiedzy - wykorzystanie narzędzi informatycznych
w nauczaniu innych przedmiotów; łączenie wiadomości z rozmaitych działów nauki.
3. Zagrożenia
3.1. Konsekwencją dostępu do komputerów oraz ludzi z całego świata jest możliwość kontaktu z materiałami
i informacjami o treści niezgodnej z celami i zasadami szkolnictwa. XIV LO będzie starało się stosować pewne
środki, mające na celu ograniczenie dostępu do tego typu materiałów, niemniej dostęp taki będzie możliwy.
XIV LO wierzy, że możliwość komunikowania się z całym światem i dostęp do godnych zainteresowania
miejsc są ważniejsze niż ewentualność sięgnięcia do informacji niezgodnych z celami i zasadami szkoły.
4. Warunki posiadania dostępu do sieci i Internetu
4.1. Zabronione jest przesyłanie i udostępnianie danych naruszających prawo, oraz powszechnie uznanych za
obsceniczne lub obraźliwe.
4.2. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania sieci zgodnie z zasadami netykiety (etykiety sieciowej) i prawa.
5. Zasady netykiety
5.1. Bądź grzeczny dla innych. Wypowiadając się, używaj właściwego języka. Przekleństwa, wulgaryzmy i inne,
powszechnie uznane za niestosowne, formy językowe są zakazane.
5.2. Wszelkie informacje dostępne w sieci są czyimś prywatnym dobrem i nie wolno ich niszczyć lub zmieniać.
6. Bezpieczeństwo w sieci
6.1. Bezpieczeństwo systemu komputerowego jest sprawą najwyższej rangi, 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.
6.2. Nie wolno używać cudzych kont.
6.3. Nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Za działalność prowadzoną na koncie odpowiada wyłącznie jego właściciel.
6.4. Konsekwencją stwierdzonych prób uzyskania praw innych użytkowników na jakichkolwiek serwerach lub komputerach w pracowniach oraz włamań na nie będzie zablokowanie konta i pozbawienie prawa do korzystania
z sieci (dotyczy to również naruszania bezpieczeństwa systemów znajdujących się poza szkołą).
6.5. Wandalizm jest podstawą do pozbawienia dostępu do sieci. Wandalizm w sieci definiowany jest jako rozmyślne działanie mające na celu uszkodzenie lub zniszczenie 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.
b) Posiadanie (np. trzymanie na koncie), instalowanie i używanie na stacjach roboczych programów służących do przechwytywania cudzych haseł dostępu (np. grabberów klawiatury, snifferów).
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.
7. Ochrona danych osobowych
7.1. Informacje o nazwach kont użytkowników oraz ich imionach i nazwiskach są dostępne poprzez usługę finger
dla wszystkich osób posiadających konto na szkolnym serwerze.
7.2. Na komputerach w pracowniach XIV LO zainstalowane jest oprogramowanie umożliwiające administratorowi
monitorowanie pracy osób z nich korzystających.
7.3. Miej na uwadze, że poczta nie gwarantuje prywatności korespondencji, administrator sieci ma dostęp do
wszystkich wymienianych tą drogą informacji. Jeżeli dostrzeże w nich elementy wskazujące na niedopuszczalną w sieci działalność, może podjąć odpowiednie kroki.
7.4. Administrator może także uzyskać dostęp do plików przechowywanych na kontach użytkowników w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu lub Statutu XIV LO.
8. Postanowienia końcowe
8.1. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje administrator szkolnej sieci (ew. po konsultacji
z nauczycielem informatyki lub Dyrekcją Szkoły).

Wniosek o przyznanie konta
Oświadczam, że zrozumiałem wszystkie powyższe warunki korzystania ze szkolnej sieci oraz Internetu i zobowiązuję
się do ich przestrzegania. Zrozumiałem też, że wszelkie naruszenia określonych wyżej zasad postępowania są nieetyczne
i mogą mieć nawet charakter działalności przestępczej. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieprzestrzegania
określonych powyżej reguł, 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 ośmiu znaków. Może zawierać tylko
małe litery (bez polskich znaków diakrytycznych) i cyfry. Wszelkie inne znaki są niedozwolone. Nazwa
musi zaczynać się od litery. Poniższy formularz należy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI.
Wnioskodawca: (proszę zamalować właściwe pole)
Uczeń liceum

Uczeń gimnazjum

Pracownik szkoły

Mam konto gimnazjalne

Ostatnie pole powinny zaznaczyć osoby, które uczęszczały do 13 Gim i posiadają konto w szkolnej sieci, a teraz są uczniami XIV LO.

Imię i nazwisko:

Proponowana nazwa konta:

Rok przyjęcia
do szkoły:

Litera
klasy:

Numer
w dzienniku:

Data złożenia wniosku (DD-MM-RRRR)

-

-

Jeżeli przyszły użytkownik sieci nie ukończył 18 lat, wymagane jest, aby rodzic lub opiekun prawny zapoznał się
z treścią regulaminu oraz wniosku o przyznanie konta i podpisał niniejsze oświadczenie:
Będąc rodzicem (opiekunem) 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.
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