
Regulamin korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach

§1

Postanowienia ogólne

I. Niniejszy regulamin okresśla:

1) zasady przyznania konta w usłudze G Suite dla Szkoś ł i Uczelni,
2) zasady korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkoś ł i Uczelni przez ucznioś w,
3) uprawnienia dyrektora dotyczące kont w usłudze G Suite dla Szkoś ł i Uczelni,
4) postanowienia konś cowe.

II. Usługa G Suite dla Szkoś ł i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i wspoś łpracy,
w ramach ktoś rego Google oferuje m. in. usługi poczty e-mail,  kalendarza, czatu, dysku i inne,
w tym edukacyjne zajęcia, działające w oparciu o chmurę obliczeniową.

III. Administratorem danych osobowych jest administrator konta hostingowego powiązanego

z domeną zspharmeze.pl – Zespoś ł Szkolno Przedszkolny w Harmęzżach.

IV.  Uzżytkowanie  przez  ucznioś w  konta  w  usługach  G  Suite  dla  Szkoś ł  i  Uczelni  wiązże  się  z
akceptacją Warunkoś w korzystania z usługi Google oraz Polityki prywatnosś ci Google. 

§2

Zasady tworzenia i usuwania kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni

1. Konta w usłudze G Suite dla Szkoś ł i Uczelni tworzone będą według wzorca:

a) dla ucznia: nazwiskoimię@zspharmeze.pl

b) dla nauczyciela: imięnazwisko@zspharmeze.pl

 - przy czym polskie znaki zostaną zastąpione odpowiednimi literami alfabetu łacinś skiego,

c) w przypadku powtoś rzenia się nazwy uzżytkownika,  na  jej  konś cu dodawana będzie kolejna
liczba.

2. Konto w usłudze Google Suite tworzone jest dla kazżdego nauczyciela na czas zatrudnienia. 

3. Uczenś  otrzymuje dostęp do konta w usłudze G Suite do konś ca edukacji w szkole.

4. Utworzenie oraz uzżytkowanie konta w usłudze G Suite, wiązże się z:

a) akceptacją postanowienś  niniejszego regulaminu – dotyczy nauczycieli,

b) wyrazżeniem zgody przez rodzicoś w ucznioś w (prawnych opiekunoś w) na załozżenie i uzżywanie
konta w usłudze G Suite – załącznik nr 1.

5.  Konta  utworzone w usłudze G Suite dla Szkoś ł  i  Uczelni  oraz powiązane z nimi dane będą
usuwane w następujących przypadkach:

a)  w  przypadku  nauczyciela:  ustanie  stosunku  pracy  ze  szkołą  lub  na  pisemną  prosśbę
nauczyciela,

b) w przypadku ucznia: po zakonś czeniu edukacji w szkole.



6.  Szkolnego  Administratora  usługi  G  Suite  dla  Szkoś ł  i  Uczelni  wyznacza  Dyrektor  szkoły.
7.  Administrator przekazuje uczniom szczegoś ły dotyczące pierwszego logowania oraz hasła.

§3

Zasady korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni przez nauczycieli i uczniów

1. Konto w usłudze G Suite dla Szkoś ł  i  Uczelni  mozże  bycś  wykorzystywane przez nauczyciela
i ucznia między innymi w celu:

a) realizacji wymaganś  podstawy programowej oraz realizacji nauczania zdalnego,
b) zakładania kont i logowania w serwisach edukacyjnych,
c) korzystania z usług elektronicznych słuzżących pogłębianiu wiedzy i umiejętnosści w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych,
d) komunikacji z innymi uczniami i nauczycielami szkoły.

2.  Uzżytkownik  jest  zobowiązany  do  wykorzystywania  konta  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa, normami społecznymi, niniejszym regulaminem oraz zasadami netykiety, a w
szczegoś lnosści do:

a) przestrzegania praw innych osoś b - prawo do ochrony prywatnosści i wizerunku,
b) korzystania z konta wyłącznie przez uzżytkownika, bez przenoszenia na osoby trzecie prawa
do korzystania z konta.

3.  Dostęp  do  konta  mozż liwy  jest  za  pomocą  przeglądarki  internetowej  na  stronach
poszczegoś lnych usług, np.: https://classroom.google.com.

4.  Przy  pierwszym  logowaniu  do  konta  uczenś  zobowiązany  jest  do  zmiany  hasła,  a  po
zalogowaniu się do usługi Zajęcia (Classroom) wybrania roli "Uczenś ".

5. Hasło powinno bycś chronione przez uzżytkownika konta przed ujawnieniem.

6.  W  przypadku  trudnosści  w  logowaniu,  utratą  hasła  do  konta  nalezży  skontaktowacś  się  ze
szkolnym administratorem usługi GSuite lub dyrektorem.

§ 4

Uprawnienia dyrektora oraz szkolnego administratora dotyczące kont w usłudze G Suite

1.  Z  uwagi  na  koniecznosścś  zapewnienia  ochrony  interesu  i  bezpieczenś stwa  szkoły  dyrektor
zastrzega sobie prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z uzżytkowaniem przez
nauczycieli i ucznioś w kont w usłudze G Suite dla Szkoś ł i Uczelni.

2. Kontrola odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatnosści i ochrony danych.

3. Dyrektor ma roś wniezż  prawo do kontroli przestrzegania zasad korzystania z kont okresślonych
w niniejszym Regulaminie. 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do:

a) zmian postanowienś  niniejszego Regulaminu,
b) usuwania kont ucznioś w, ktoś rzy przestają bycś  uczniami szkoły w terminie do dwoś ch miesięcy
od zakonś czenia zajęcś edukacyjnych,



c)  zablokowania  kont  ucznioś w  w  przypadkach  wykorzystania  ich  w  sposoś b  niezgodny
z przeznaczeniem lub sprzeczny z szeroko rozumianym interesem szkoły.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 pazśdziernika 2020 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkoś ł i Uczelni przez ucznioś w
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmęzżach 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA ZAŁOŻENIE KONTA 
W USŁUDZE G SUITE DLA SZKÓŁ I UCZELNI

Wyrazżam zgodę na załozżenie mojemu dziecku: 

(imię i nazwisko) …………………………………………………….…………………………………………..

uczniowi klasy ……………………..  konta w usłudze G Suite dla Szkoś ł i Uczelni, uzżytkowanie
załozżonego konta  przez moje dziecko oraz na zarządzanie tym kontem przez  Zespoś ł
Szkolno – Przedszkolny w Harmęzżach. 

Jednoczesśnie  potwierdzam,  izż  zapoznałam/em  się  z  informacjami  dla  rodzicoś w
i opiekunoś w o usłudze G Suite zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły.

                                                   …………………………………………….
……………………………………………….

                                              (data i czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)

Regulamin korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkoś ł  i  Uczelni  przez ucznioś w Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Harmęzżach dostępny jest na stronie www.zspharmeze.pl w zakładce G-Suite.


	Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach
	ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA ZAŁOŻENIE KONTA W USŁUDZE G SUITE DLA SZKÓŁ I UCZELNI

