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REGULAMIN SIECI BEZPRZEWODOWEJ WIFI HOTSPOT W ZESPOLE SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W RACIBORZU  
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§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Regulamin korzystania z punktów dostępowych typu Hotspot (zwany 
dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do 
sieci Internet Hotspot w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w 
Raciborzu zwanej dalej  
„Szkołą”.  

2. Bezprzewodowy dostępu do sieci Internet polega na udostępnieniu 
przez Szkołę bezprzewodowego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w 
technologii IEEE 802.11b/g/n na terenie Szkoły dla uczniów, nauczycieli i 
pracowników.  

3. Aby uzyskać możliwość korzystania z usługi, należy zalogować się loginem i hasłem w 
strefie  Hotspota. Login i hasło są ogólnodostępne dla uczniów i pracowników szkoły, a 
zastaną umieszczone  w wyżej wymienionej strefie.  

4. Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej oznacza jednocześnie 
akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie 
Szkoły pod adresem  zso1raciborz.pl w zakładce Strefa Ucznia 

5. Za wszystkie działania przeprowadzane na podstawie konta i hasła 
odpowiada użytkownik konta.  

6. Konto użytkownika może, w przypadku niedostosowania się do regulaminu sieci 
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bezprzewodowej  WiFi zostać zawieszone przez Dyrektora Szkoły.  

7. Uczniowie nie mogą korzystać z sieci bezprzewodowej w czasie trwania 
lekcji bez zgody prowadzącego zajęcia.  

 

§ 2 Obowiązki użytkownika sieci HotSpot 

1. Korzystanie z sieci punktów HotSpot odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.  

2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów 
dostępowych m.in. do następujących celów:  

∙ przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są  
przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest  
Użytkownik,  
∙ przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa 
osobiste,  
∙ masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o 
charakterze reklamowym (tzw. SPAM),  
∙ próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych 
będących w posiadaniu innych Użytkowników sieci Internet,  
∙ rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów 
mogących uszkodzić komputery innych Użytkowników Internetu.  

3. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień 
niniejszego Regulaminu, jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z 
sieci punktów dostępowych, Szkoła ma prawo obniżyć przepustowość 
łącza, a w przypadku kontynuowania przez niego działać sprzecznych z 
Regulaminem do zablokowania całego dostępu do sieci bezprzewodowej 
Hotspot.  

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki 
wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, 
z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.  

5. Szkoła zastrzega sobie możliwość uruchomienia oprogramowania 
filtrującego ruch sieciowy oraz treści wyświetlanych stron i oprogramowania 
antywirusowego.  
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§ 3 Zobowiązania Szkoły 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 
szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci 
telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych 
obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 
1828) Szkoła zobowiązana jest do zbierania informacji niezbędnych dla ustalenia 
Użytkownika korzystającego z Usługi, na podstawie adresu IP przypisanego do urządzenia 
poprzez  kartę sieciową tego urządzenia, a także datę, godzinę i czas trwania sesji  
dostępowej. Informacje te będą udostępniane tylko podmiotom 
upoważnionym i tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności.  

2. Dostęp do sieci Hotspot nie ma charakteru komercyjnego.  

3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci w ramach Usługi został 
zablokowany dostęp do niektórych usług sieciowych oraz witryn 
internetowych. 
 
 
 
 

§ 4 Wyłączenie odpowiedzialności Szkoły 

1. Szkoła nie odpowiada za brak pokrycia radiowego w wyznaczonych 
miejscach ani obniżenia przepustowości łącza.  

2. Szkoła nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych 
utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnych 
dostępnych w Internecie.  

3. Szkoła nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie 
dostarczone przez osoby trzecie.  
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§ 5 Postanowienia końcowe

1. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

2. Kwestie sporne nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

Regulamin obowiązuje od 15.03.2023 r. 
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