REGULAMIN
korzystania przez uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterów
Westerplatte w Brzesku
ze szkolnej sieci bezprzewodowej

1.

Dostęp do sieci
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

2.

Każdy uczeń, pracownik oraz nauczyciel naszej szkoły (zwany dalej
Użytkownikiem) może uzyskać prawo do korzystania ze szkolnej sieci
bezprzewodowej.
Dostęp do sieci bezprzewodowej umożliwia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 im. Bohaterów Westerplatte, ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko zwany dalej
Usługodawcą.
Uzyskanie przez Użytkownika będącego uczniem prawa dostępu do sieci i
przydzielenie konta następuje po wypełnieniu i złożeniu wniosku o przyznanie
kont przez wychowawcę klasy oraz podpisaniu przez Użytkowników oświadczenia
o zapoznaniu się z regulaminem (załącznik 1).
Użytkownik będący uczniem nie ma możliwości uzyskania dostępu do sieci
indywidualnie (bez pośrednictwa wychowawcy).
Uzyskanie przez pozostałych Użytkowników prawa dostępu do sieci i
przydzielenie konta następuje po wypełnieniu i złożeniu indywidualnego wniosku
(załącznik 2) u administratora sieci (zaplecze sali 102).
Prawo to, w przypadku nieodpowiedniego wykorzystywania dostępu do sieci lub
złego zachowania się w sieci może zostać Użytkownikowi czasowo lub
nieodwołalnie odebrane.

Podstawowe cele wprowadzenia szkolnej sieci bezprzewodowej
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) Udostepnienie 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.
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3.

Zagrożenia
3.1.

3.2.

3.3.

4.

Warunki posiadania dostępu do sieci i Internetu
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

Konsekwencją dostępu do komputerów oraz ludzi z całego świata jest możliwość
kontaktu z materiałami i informacjami o treści niezgodnej z celami i zasadami
szkolnictwa.
Usługodawca będzie dokładał starań aby zapewnić pewne środki, mające na celu
ograniczenie dostępu do tego typu materiałów, niemniej dostęp taki będzie
możliwy.
Usługodawca wierzy, ze 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.

Zabronione jest pobieranie, przesyłanie i udostępnianie danych naruszających
prawo, oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania sieci zgodnie z zasadami netykiety
(etykiety sieciowej) i prawa.
Przekleństwa, wulgaryzmy i inne, powszechnie uznane za niestosowne formy
językowe są zakazane.
Większość informacji dostępnych w sieci jest objęta prawami autorskimi i nie
wolno ich niszczyć, powielać, modyfikować i udostępniać bez pisemnej zgody ich
autora.

Bezpieczeństwo w sieci
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

Bezpieczeństwo systemu komputerowego jest sprawą najwyższej rangi,
zwłaszcza, gdy korzysta z niego wielu użytkowników. Jeśli Użytkownik dostrzeże
coś, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo sieci, jest zobowiązany zawiadomić
o tym administratora systemu. Informacji o dostrzeżonym zagrożeniu Użytkownik
nie powinien rozpowszechniać wśród innych Użytkowników sieci.
Nie wolno używać cudzych kont.
Nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Za działalność prowadzoną
na koncie odpowiada wyłącznie jego właściciel.
Konsekwencją stwierdzonych prób uzyskania praw innych Użytkowników na
jakichkolwiek serwerach lub komputerach oraz włamań na nie będzie
zablokowanie konta i pozbawienie prawa do korzystania z sieci bezprzewodowej
(dotyczy to również naruszania bezpieczeństwa systemów znajdujących się poza
szkołą).
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
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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.

6.

Postanowienia końcowe
6.1.

W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor Szkoły.
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ZAŁĄCZNIK 1 (wniosek o przyznanie kont)
……………………

…………….…………………………………………

klasa

wychowawca (czytelny podpis)

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem korzystania ze szkolnej sieci bezprzewodowej
i akceptuję wszystkie jego warunki oraz postanowienia.
lp.
imię i nazwisko (DRUKOWANYMI LITERAMI)
czytelny podpis ucznia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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ZAŁĄCZNIK 2 (indywidualny wniosek o przyznanie konta)

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem korzystania ze szkolnej sieci bezprzewodowej
i akceptuję wszystkie jego warunki oraz postanowienia.

……………………………………………..

……………………………………………..

imię i nazwisko pracownika

czytelny podpis
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