
Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej MS Office365 oraz komunikatora MS Teames 

w Publicznej Szkole Podstawowej nr  5 im. Energetyków w Stalowej Woli 

 

1. MS Office365 to platforma edukacyjna służąca tylko do celów dydaktycznych – prowadzenia 

zajęć. Aplikacja MS Teams jest komunikatorem w usłudze MS Office 365. 

2. Warunkiem korzystania z tej usługi jest posiadanie statusu ucznia PSP 5 w Stalowej Woli oraz 

akceptacja niniejszego regulaminu przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

3. Zabrania się ujawniania loginu i hasła i dopuszczanie do korzystania z wyżej wymienionych 

usług osób trzecich. 

4. Wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach pracują wyłącznie w utworzonych zespołach. 

Tworzenie prywatnych zespołów w aplikacji MS Teams jest zabronione. 

5. Spotkania on-line rozpoczyna i kończy wyłącznie nauczyciel prowadzący zajęcia. Uczniowie 

do lekcji dołączają. 

6. Tak zwane „przejmowanie pulpitu” może mieć miejsce wyłącznie za zgodą nauczyciela, 

do celów związanych z lekcją. 

7. Przed rozpoczęciem wypowiedzi uczeń powinien się przedstawić. 

8. Mikrofon włącza osoba udzielająca odpowiedzi. U pozostałych osób mikrofony są wyłączone. 

9. Nie należy spamować na czacie - nie wolno umieszczać materiałów, które nie są związane 

z lekcją. 

10. Wszystkie wiadomości powinny być przemyślane, kulturalne i nie mogą nikogo ośmieszać ani 

obrażać. 

11. W publikowanych na forum wiadomościach nie należy umieszczać swoich danych osobowych, 

numerów telefonu, adresów email itp. 

12. Zabrania się nagrywania prowadzonych zajęć lub robienia screeanów bez zgody osób 

prowadzących (podczas nagrywania wszyscy otrzymują automatycznie na ekranach komunikat 

o nagrywaniu). 

13. Zabrania się blokowania uczestników spotkania. 

14. Dopuszcza się możliwość wstawiania awatarów, ale tylko w postaci swojego zdjęcia. 

15. Administratorzy i nauczyciele mają prawo do kontroli aktywności i obecności uczniów 

na platformie. 

16. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr  5 w Stalowej Woli. 

Odbiorcą danych ucznia będzie firma Microsoft. 

17. Wyrejestrowanie z usługi MS Office365 nastąpi automatycznie 1 września roku szkolnego, 

w którym użytkownik przestanie być uczniem PSP nr 5 w Stalowej Woli.  

18. Wszyscy Użytkownicy platformy zobowiązani są do przestrzegania powyższych zasad. 

19. Działania Użytkownika niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu lub naruszające 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, spowodują konsekwencje przewidziane Statutem 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli. 

20. Kwestie sporne, nieobjęte przepisami niniejszego Regulaminu, rozstrzyga Dyrektor Szkoły 

lub osoba przez niego upoważniona. 

Pamiętaj! 

Twoje działania w grupie nie są anonimowe. 


