
Regulamin Użytkowania 

Uczniowskiej Sieci Bezprzewodowej 

Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu 

§ 1 

 

1. Postanowienia Regulaminu Użytkowania Sieci Bezprzewodowej LO Nr III 

we Wrocławiu dotyczą obowiązków, uprawnień i zakazów dotyczących 

wszystkich osób korzystających ze szkolnej sieci bezprzewodowej. 

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu osobami tymi są: 

a. Dyrekcja: dyrektor i wicedyrektor LO Nr III, 

b. Administratorzy: sieci lokalnej (LAN) i zasobów, łączności rozległej 

(WAN), 

c. Użytkownicy: nauczyciele, uczniowie, pracownicy szkoły. 

3. Stosowanie się do postanowień Regulaminu jest obowiązkiem prawnym oraz 

wyrazem dbałości o mienie szkoły i sprawne jej funkcjonowanie. 

§ 2 

Użytkownicy 

4. Użytkownicy używają własnego sprzętu (tj. laptopów, telefonów 

komórkowych, tabletów itp.) do łączenia się z siecią Internet za pośrednictwem 

szkolnej sieci bezprzewodowej. 

5. Korzystanie ze szkolnej sieci bezprzewodowej dozwolone jest wyłącznie 

zgodnie z jej celem przeznaczenia. 

6. Użytkownicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń zawartych 

w niniejszym Regulaminie, a także w Regulaminie Sieci Lokalnej 

i Użytkowania Komputerów Liceum Ogólnokształcącego Nr III we Wrocławiu. 

7. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własny sprzęt i za jego 

uszkodzenie spowodowane oprogramowaniem, które zostało pobrane za 

pośrednictwem szkolnej sieci bezprzewodowej podczas jej użytkowania. 

Ponoszą również odpowiedzialność za skutki działania oprogramowania 

zainstalowanego na własnym sprzęcie. 

8. Szkoła nie odpowiada za stan techniczny sprzętu ani za legalność 

i funkcjonowanie oprogramowania będącego własnością prywatną. 

§ 3 

Zakazy 

9. Użytkownikom Szkolnej Uczniowskiej Sieci Bezprzewodowej zabrania się 

zmieniania konfiguracji routera sieciowego odpowiedzialnego za udostępnianie 

połączenia internetowego. 



10. Zabrania się korzystania ze szkolnej sieci bezprzewodowej podczas zajęć 

lekcyjnych, jeśli nie została na to wyrażona wyraźna zgoda przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia. 

11. Zabrania się kategorycznie korzystania z bezprzewodowej sieci szkolnej 

w sposób niezgodny z polskim prawem. 

12. Niedozwolone jest udostępnianie osobom spoza grupy nauczycieli, uczniów 

i pracowników szkoły klucza dostępu do sieci. 

13. Osobom postronnym, nieupoważnionym do korzystania ze szkolnej sieci 

komputerowej, zabrania się dostępu do szkolnej sieci bezprzewodowej. 

§ 4 

Dyrekcja 

14. Dyrekcja wskazuje kierunek rozwoju i rozbudowy szkolnej sieci 

bezprzewodowej. 

15. Kwestie sporne dotyczące niestosowania się do postanowień Regulaminu 

rozstrzygane są przez Dyrekcję. 

§ 5 

Administratorzy 

16. Administratorzy ustalają klucz dostępu do sieci bezprzewodowej i przekazują 

go po każdej zmianie reprezentantom klas (przewodniczącym) a pozostałym 

Użytkownikom na żądanie. 

17. Administratorzy ustalają, w porozumieniu z Dyrekcją, optymalne rozwiązania 

w zakresie rozbudowy i modyfikacji szkolnej sieci bezprzewodowej oraz 

wykonują polecenia Dyrekcji w zakresie rozbudowy i modyfikacji szkolnej 

sieci bezprzewodowej. Reagują także na uzasadnione prośby Użytkowników. 

18. Poprawność funkcjonowania szkolnej sieci bezprzewodowej jest nadzorowana 

przez Administratorów. Są oni uprawnieni do ograniczenia (zablokowania) 

możliwości wykonywania szkodliwych lub niewskazanych operacji, a także 

ograniczania prędkości łącza dostępnego dla pojedynczego użytkownika. 
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