
Załącznik do Zarządzenia nr 2/2013/2014 z dn. 31.10.2013r. 

 

Regulamin 

korzystania z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej 

Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 

 

1. Szkolne punkty dostępowe przeznaczone są wyłącznie dla nauczycieli, uczniów  

i pracowników Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, 

zwanego dalej szkołą, korzystających z Internetu w celach edukacyjnych. 

2. Dostęp do urządzeń jest tworzony i aktywowany na wniosek użytkownika. Formularz, 

stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu, należy złożyć w sekretariacie szkoły. 

Po aktywacji, na adres e-mail podany w formularzu, zostanie przesłany kod dostępu. 

3. Nie wolno korzystać z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody 

nauczyciela. 

4. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto. 

5. Konto jest aktywowane na rok szkolny. Po zakończeniu roku szkolnego należy 

ponownie aktywować konto. 

6. Za wszystkie działania przeprowadzone na koncie odpowiedzialny jest jego 

użytkownik. 

7. Konto jest automatycznie usuwane jeśli użytkownik konta przestał być uczniem, 

nauczycielem, pracownikiem szkoły. 

8. Szkoła nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów 

będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie. 

9. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone 

przez strony trzecie. 

10. Szkoła nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez użytkownika. 

11. Szkoła nie odpowiada za szkody, jakie może ponieść użytkownik w związku  

z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za: 

a. utratę danych lub zniszczenie oprogramowania użytkownika, 

b. ujawnienie danych użytkownika, 

c. opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, 

nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie. 

12. Szkoła nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy użytkownika, np. na 

skutek awarii sprzętu lub oprogramowania użytkownika. 



13. Korzystanie z sieci punktów dostępowych odbywa się na wyłączne ryzyko 

użytkownika. 

14. Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej Wifi szkoły oznacza jednocześnie 

akceptację niniejszego regulaminu. 

15. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między 

innymi do następujących celów: 

a. przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem 

ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest użytkownik, 

b. przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste, 

c. masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze 

reklamowym (tzw. SPAM), 

d. próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących  

w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet, 

e. rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących 

uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu, 

16. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje 

konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem 

odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem. 

17. Za skutki wynikające z używania konta użytkownika, a powstałe w związku  

ze znajomością przez osoby trzecie hasła użytkownika, wyłączną odpowiedzialność 

ponosi użytkownik. 

18. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach zastrzega sobie 

możliwość uruchomienia oprogramowania filtrującego ruch sieciowy oraz treści 

wyświetlanych stron i oprogramowania antywirusowego. 

19. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.  

Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. 

20. Kwestie sporne nie objęte zawartymi w regulaminie przepisami rozstrzyga Dyrektor 

Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach. 

21. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu jest podstawą do usunięcia konta. 



Załącznik do „Regulaminu korzystania z punktów dostępowych sieci bezprzewodowej 

Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach” 

 

 

………………………………….    Góralice, dn. …………………… 

imię i nazwisko 

…………………………. 

klasa 

 

 

Wniosek 

o udzielenie dostępu do szkolnej sieci 

bezprzewodowej 

 

 

Proszę o udzielenie mi dostępu do szkolnej sieci bezprzewodowej Publicznego 

Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach. 

 

Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania „Regulaminu korzystania z punktów 

dostępowych sieci bezprzewodowej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego  

w Góralicach”. 

 

Zobowiązuję się również do nieudostępniania innym osobom danych dostępowych 

(logowania) do szkolnej sieci bezprzewodowej. 

 

Kod dostępu proszę przesłać na poniższy adres e-mail: 

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

 

 

………………………………….    ………………………………….. 

podpis ucznia      podpis rodzica/prawnego opiekuna 


