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Regulamin
korzystania z konta na platformie Office 365

przez uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu

§ 1
Zakres przedmiotowy

Przedmiotowy regulamin określa:
1. procedurę przyznania konta użytkownikowi,
2. zasady korzystania z konta,
3. zakres i uprawnienia kontrolne dotyczące korzystania z konta,
4. postanowienia końcowe.

§ 2
Procedura przyznania konta na platformie Office 365

1. Uczniowie Zespołu Szkół  Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu (dalej:  Szkoła) otrzymują konta
w ramach organizacji  wewnętrznej Szkoły na platformie Microsoft Office 365 (dalej:  Platforma).
Dla uproszczenia zapisów regulaminu, konto na Platformie zwane będzie dalej Kontem.
Konto podlega regulacjom przedstawionym w „Umowie dotyczącej usług Microsoft” oraz w innych
dokumentach, do których linki umieszczono na stronie szkoły.

2. Konto zostaje utworzone na czas nauki ucznia w Szkole.

3. Nazwa Konta  utworzona  zostaje  według określonego wzorca.  Nazwa wyświetlana  zawiera  imię
i nazwisko ucznia.

4. Osobę administrującą Kontami wyznacza dyrektor Szkoły.

5. Administrator przydziela Konto uczniowi podejmującemu naukę w Szkole.

6. Administrator bez zbędnej zwłoki tworzy Konto dla ucznia wraz z hasłem pierwszego logowania
oraz przekazuje te dane wraz z adresem strony do logowania.

7. Przy pierwszym logowaniu do Konta uczeń zobowiązany jest do zmiany hasła.

8. Uczeń korzystający z Konta zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu i  wyraża
zgodę  na  przetwarzanie  informacji  niezbędnych  do  korzystania  z  Konta  oraz  wyraża  zgodę  na
przechowywanie i przetwarzanie dokumentów umieszczonych na Platformie.

§ 3
Zasady korzystania z Konta 

1. Uczeń wykorzystuje Konto tylko na własne potrzeby oraz potrzeby dydaktyczne Szkoły.
2. Uczeń korzysta z Konta zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.

Użytkowanie Konta nie może naruszać praw innych użytkowników Platformy.
3. Uczeń nie może przenosić prawa do korzystania z Konta na inne osoby.
4. Dostęp  do  Konta  oraz  usług  Platformy  możliwy  jest  za  pomocą  przeglądarki  internetowej

i przeznaczonego do tego serwisu WWW Wybrane usługi Platformy pozwalają na wykorzystanie
aplikacji stacjonarnej instalowanej na urządzeniu ucznia.
Logowanie do serwisu umożliwiają login (nazwa użytkownika określona wg punktu 3 par. 2) oraz
ustalone hasło.

5. Uczeń jest zobowiązany do zachowania hasła do Konta w poufałości i nieujawniania go osobom
trzecim.
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§ 4
Zakres i uprawnienia kontrolne dotyczące wykorzystania Konta 

1. Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa Szkoły, zastrzega się prawo
do wglądu we wszelką korespondencję oraz treści przetwarzane na Platformie.

2. Kontrola  korespondencji  oraz  sposobu  wykorzystania  Kont  może  nastąpić  wyłącznie
po wcześniejszym uprzedzeniu ucznia.
Uprzedzenia nie  wymaga zbieranie i przetwarzanie podstawowych informacji  wykorzystywanych
do celów  statystycznych  (np.  liczba  logowań,  czas  ostatniego  korzystania  z  Konta,  liczba
przesłanych wiadomości, liczba prowadzonych rozmów, liczba spotkań).

3. Zastrzega się prawo kontroli  przestrzegania przez ucznia zasad korzystania z Konta określonych
w niniejszym regulaminie.

§ 5
Postanowienia końcowe

Szkoła zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu; zmiany zaczynają obowiązywać po przedstawieniu ich

na Radzie Pedagogicznej i otrzymaniu pozytywnej opinii;

b) blokowania i usuwania Kont osób, które przestają być uczniami Szkoły;
c) blokowania Kont wykorzystywanych w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub sprzeczny z misją

i szeroko rozumianym interesem Szkoły, w szczególności może to dotyczyć:
 wykorzystania Kont do osobistej działalności komercyjnej,
 zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie,
 zachowań  naruszających  inne  zasady  i  regulaminy  korzystania  z  usług  elektronicznych

dostępnych w Szkole,
 zachowań naruszających ogólnie przyjęte zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.

……………………………………………………………
podpis dyrektora szkoły


