
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU OFFICE 365  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 W WARSZAWIE 

1. Zasady korzystania z usługi. 

a) Pakiet informatyczny Microsoft Office 365, zwany dalej Office 365, dostępny jest na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

b) Użytkownik Office 365 zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.  

c) Użytkownikiem Office 365 są nauczyciele i uczniowie SP 50.  

d) Office 365 przeznaczony jest wyłącznie do celów dydaktycznych. 

e) Czat służy do udzielania pisemnych odpowiedzi, nie korzystamy z niego do rozmów 

prywatnych. 

f) Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczniów skutkuje zastosowaniem kar przewidzianych 

w Statucie Szkoły. 

2. Użytkownikowi nie wolno:  

a) Używać usług do wykonywania jakichkolwiek czynności niezgodnych z prawem. 

b) Wysyłać spamu ani używać konta w celu ułatwienia innym osobom wysyłania spamu (w 

tym również wysyłać masowej poczty kierowanej do losowych odbiorców). 

c) Publicznie wyświetlać niestosownych obrazów (np. przedstawiających nagość, 

okrucieństwo, pornografię). 

d) Podejmować działań, które są szkodliwe dla usług lub innych osób (np. 

rozpowszechnianie wirusów. 

e) Stosować cyberprzemocy poprzez nękanie, wyśmiewanie się, straszenie, zamieszczanie 

wypowiedzi szerzących nienawiść, popieranie przemocy wobec innych osób. 

f) Stosować cyberprzemocy poprzez umieszczanie zdjęć i filmów z udziałem innych osób 

bez ich zgody. 

g) Naruszać praw innych osób (np. przez nieautoryzowane udostępnianie treści chronionych 

prawem autorskim, kopiowanie, rozpowszechnianie utworów objętych prawem 

autorskim). 

h) Podejmować działań, które naruszają prywatność innych osób. 

i) Udostępniać swego konta innym osobom w tym odstępować uprawnień dotyczących 

posiadanego konta innym osobom. 

j) Przetwarzać danych osobowych, niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, 

podejmowania działań mogących narazić na uszczerbek dobre imię szkoły. 

k) Tworzyć zespołów ani grup i zapraszać do nich innych uczniów.  

l) Zakłócać przebiegu lekcji online w jakikolwiek sposób. 

3. Działania użytkownika niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu lub naruszające 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego spowodują czasowe lub stałe zablokowanie 

dostępu do usługi. To, jaka blokada zostanie nałożona na użytkownika będzie zależna od 

rodzaju naruszenia, jakiego użytkownik się dopuści i od tego jakie kroki będzie musiał 

wszcząć administrator. 


