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Regulamin korzystania z sieci Wifi przez uczniów ZSS2  

1. Z możliwości podłączenia do sieci wifi mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie 

 ZSS2. 

2. Przed podłączeniem do sieci uczeń powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy  

 i wraz z pisemną zgodą rodziców dostarczyć go do opiekuna sieci wifi.  

3. Ruch w sieci wifi podlega filtrowaniu, tzn. nie wszystkie treści są dostępne. 

4. Ruch w sieci wifi podlega logowaniu (monitorowaniu), tzn. w przypadkach naruszenia 

 niniejszego regulaminu możliwe jest odtworzenie aktywności ucznia  

 w sieci. 

5. Obowiązkiem ucznia podczas korzystania z sieci wifi jest:  

a. niezwłocznie powiadomić opiekuna sieci wifi o wszelkich nieprawidłowościach, 

 usterkach, utracie loginu/hasła lub uzyskaniu go przez osobę nieuprawnioną, 

b. dbanie o bezpieczeństwo podłączanych do sieci wifi urządzeń (np. poprzez 

 zainstalowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego), 

c. przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności prawa autorskiego, 

6. Zabronione jest : 

a. korzystanie z sieci wifi podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego, 

b. prowadzenie jakichkolwiek działań, które mogą powodować zakłócenia  

 w działaniu sieci wifi, 

c. przekazywanie loginu/hasła osobom trzecim 

d. ingerencja w inne urządzenia, które są podłączone do sieci wifi  

e. działania na szkodę innych użytkowników sieci, takich jak: podszywanie  

 się pod inne osoby, wysyłanie wiadomości niepożądanych przez odbiorców (tzw. 

 spam), rozsyłanie wirusów, przeprowadzanie ataków na innych użytkowników sieci, 

f. korzystanie z programów typu p2p (np. eMule, Kazaa), 

g. przeglądanie stron o treściach ogólnie przyjętych za niedozwolone, 

h. obciążanie w znacznym stopniu łącza poprzez udostępnianie plików, używanie 

 oprogramowania typu p2p, pobieranie dużej ilości danych 

i. uruchamiania aplikacji deszyfrujących hasła, prowadzenia działań mających na celu 

 podsłuchiwanie lub przechwytywanie informacji przepływającej  

 w sieci wifi 

j. pobieranie i udostępnianie treści chronionych prawem autorskim, użytkowanie 

 oprogramowania z naruszeniem umów licencyjnych 

7. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, opiekun sieci wifi 

 ma prawo odłączyć użytkownika od sieci. 

8. Opiekun sieci wifi zapewnia  pomoc techniczną związaną z podłączeniem do sieci. 
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Formularz zgłoszeniowy  

Imię  

Nazwisko  

Klasa  

Login  

Hasło  

Wyrażam zgodę na podłączenie komputera/innego urządzenia mojego syna/córki do sieci 

wifi na terenie ZSS2. 

…………………………………………… 

(podpis rodzica) 

Oświadczam, że zapoznałem/am  się z zasadami regulaminu korzystania z sieci 

bezprzewodowej wifi na terenie ZSS2  i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

………………………….. 

 (podpis ucznia) 


