
 

Regulamin korzystania z platformy Microsoft Teams w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 
Warszawy wprowadzony Zarządzeniem z dnia 25 marca 2020 r. 

1. Platforma Microsoft Teams jest platformą wykorzystywaną do komunikacji, wymiany plików i 
nauczania zdalnego (kształcenia na odległość) w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 
Warszawy (Szkoła Podstawowa) pomiędzy wszystkimi interesariuszami (nauczycielami, 
uczniami i dyrekcją) poza terenem Szkoły. Komunikacja pomiędzy stronami będzie 
obejmować wszystkie funkcjonalności przewidziane programem.  

2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na platformie wyraża zgodę na 
postanowienia niniejszego Regulaminu. 

3. Każdy komunikat dyrektor szkoły zamieszczony na platformie jest obowiązujący dla 
wszystkich osób korzystających z platformy, w tym w szczególności nauczycieli i uczniów.  

4. Pliki dla uczniów w dowolnym formacie są przez nauczycieli udostępniane głównie za 
pośrednictwem Microsoft Teams. 

5. Microsoft Teams jest dostępne w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych 
wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi. 

6. Do korzystania z Microsoft Temas konieczny jest dostęp do sieci Internet, posiadanie na 
urządzeniu standardowego systemu operacyjnego oraz zainstalowanej standardowej 
przeglądarki internetowej i ściągnięcie właściwej aplikacji na komputerze, tablecie lub 
smarphonie. W razie braku takich wymogów technicznych możliwe jest korzystanie z 
przeznaczonego do tego komputera na terenie szkoły.  

7. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie.  
8. Szkoła może zakończyć działanie platformy w każdym czasie za uprzednim powiadomieniem 

użytkowników.  
9. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu 

wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i 
treści.  

10. Zabrania się umieszczania treści wulgarnych, zniesławiających, obraźliwych oraz wszelkich 
zachowań mających charakter cyberprzemocy. 

11. Uczestnikom czatów czy wideolekcji, czy to prywatnych czy szkolnych, nie wolno bez zgody 
prowadzącego nagrywać lub robić zdjęcia uczestnikom czy prowadzącym. Zabrania się 
udostępniania materiałów przekazanych na platformie Microsoft Teams. Nauczyciele Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej nie wyrażają zgody na 
udostępnianie swojego wizerunku w żadnej formie bez ich wyraźnej uprzedniej zgody, pod 
rygorem sankcji określonych w Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
oraz Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie w autorskim i praw pokrewnych.  

12. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu wobec ucznia zostaną 
wyciągnięte także konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły.  
 


