Regulamin korzystania ze szkolnej sieci
komputerowej w Zespole Szkół nr 3
w Nisku
I. Elementy szkolnej sieci komputerowej
a. Szkolną sieć komputerową tworzą serwery i komputery klienckie,
drukarki i inne urządzenia znajdujące się w klasopracowniach i innych
pomieszczeniach na terenie szkoły.
b. Szkolną sieć komputerową współtworzą urządzenia umożliwiające
bezprzewodowy dostęp do sieci komputerowej.
II. Użytkowanie sieci
a. Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać uczniowie i pracownicy
szkoły.
b. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych osobowych zgodnie
z odrębnymi przepisami.
c. Zabrania się korzystania z oprogramowania komputerowego, do
używania, którego szkoła nie jest uprawniona.
d. Zabrania się niezgodnego z prawem korzystania, rozpowszechniania,
utrwalania, pozyskiwania lub zwielokrotniania oprogramowania komputerowego lub innych materiałów objętych prawami autorskimi.
e. Użytkownik korzystający z własnych urządzeń pozwalających łączyć się
sieciami komputerowymi może uzyskać dostęp na określony czas do
szkolnej sieci komputerowej.
f. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia,
zniszczenia urządzeń przynoszonych przez uczniów do szkoły.
III. Konta użytkowników
a. Konto umożliwiające dostęp do zasobów szkolnej sieci komputerowej
otrzymują:
i. nauczyciele i pracownicy szkoły,
ii. uczniowie naszej szkoły,

iii. osoby trzecie mogą uzyskać czasowe konto za zgodą dyrektora
szkoły lub szkolnego administratora sieci.
b. Właściciel konta otrzymuje login i hasło od administratora.
c. Wszelkie zmiany loginów lub haseł należy zgłosić administratorowi na
oddzielnym druku (zał. nr 1).
d. Zabrania się udostępniania własnego loginu i hasła osobom trzecim.
e. Właściciel konta odpowiada za wszystkie operacje podejmowane za
jego pomocą.
IV. Bezpieczeństwo sieci
a. Administrator szkolnej sieci komputerowej może monitorować działania
użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa całej szkolnej sieci
komputerowej. Jednocześnie administrator nie ingeruje w treść
prywatnych dokumentów użytkownika.
b. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić administratora
o zaobserwowanych zjawiskach mających wpływ na bezpieczeństwo
sieci.
c. Zabronione jest wykorzystywanie szkolnej sieci do działań szkodzących
innym.
d. W przypadku nagminnego naruszania regulaminu sieci przez
użytkownika administrator może:
1.

udzielić ostrzeżenia

2.

poinformować dyrektora o zaistniałej sytuacji

3.

zablokować konto lub sprzęt.

