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Regulamin korzystania ze Szkolnego Serwera Liceum Ogólnokształcącego 

w Ząbkowicach Śląskich funkcjonującego na platformie Discord 

 

§ 1. Postanowienia wstępne 

 

1.Regulamin korzystania ze Szkolnego Serwera LO Ząbkowicach Śląskich 

funkcjonującego na platformie Discord określa cel funkcjonowania i zasady 

korzystania przez Użytkowników z Serwera. 

 

2.Poniższe określenia oznaczają: 

1.Użytkownik–osoba korzystająca z Serwera (w szczególności uczeń, 

nauczyciel, pracownik szkoły), 

2.Konto Użytkownika –zbiór danych związanych z Użytkownikiem (takich 

jak imię i nazwisko, adres e-mail), 

3.Uprawnienia –zakres czynności, jakie może wykonywać Użytkownik na 

Serwerze, 

4.Administrator –osoba odpowiedzialna za techniczną stronę działania 

Serwera. 

5.Serwer - Serwer Szkolny udostępniony użytkownikom na    Platformie 

Discord do nauki zdalnej jako narzędzie uzupełniające dziennik 

elektroniczny Librus. 

 

 

3.Serwer udostępniony jest w sieci Internetu na Platformie Discord. 

 

4.Serwer służy do nauki zdalnej jako narzędzie uzupełniające dziennik 

elektroniczny Librus. 

 

http://zsoit13-torun.vizz.pl/moodle/regulamin/Regulamin.pdf#page=1
http://zsoit13-torun.vizz.pl/moodle/regulamin/Regulamin.pdf#page=1
http://zsoit13-torun.vizz.pl/moodle/regulamin/Regulamin.pdf#page=2
http://zsoit13-torun.vizz.pl/moodle/regulamin/Regulamin.pdf#page=2
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5.Do korzystania z Serwera Użytkownik powinien posiadać własne konto służące 

wyłącznie do nauki zdalnej. Konto musi zawierać imię i nazwisko użytkownika 

oraz oryginalny znak Platformy Discord bez żadnych oznak ingerencji 

Użytkownika.  

§ 2. Rejestracja na Serwerze 

 

1. Serwer jest dostępny tylko i wyłącznie dla społeczności Liceum 

Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich 

(bezwzględny zakaz zapraszania osób niezwiązanych z naszą szkołą!). 

 

2. Każdy, kto dołączy do serwera, ma obowiązek wejścia na kanał głosowy 

„przydział-klas” po przydział rangi (uczniowie podają, z jakiej są klasy). 

 

3. Grono pedagogiczne posiada prywatny kanał głosowy oraz tekstowy 

#pokój-nauczycielski (niedostępny dla uczniów). 

 

4. Każda klasa posiada swój kanał głosowy i tekstowy, do których osoby  

z innych klas nie będą miały dostępu (wymagana odpowiednia ranga - 

czytaj punkt 2.). 

 

5. Kanał tekstowy #kanapy jest ogólnodostępny, jednak by uniknąć 

niepotrzebnego spamu, wiadomości można wysyłać co 1 minutę. 

 

6. Na kanale #tablica-ogłoszeń będą pojawiać się wiadomości od Dyrektora 

oraz całego grona pedagogicznego skierowane do wszystkich uczniów. 

 

7. Administracja jest gotowa pomóc w razie jakichkolwiek problemów  

z aplikacją (wystarczy wspomnieć @Administrator na kanale #pomoc bądź 

dołączyć do czatu głosowego o tej samej nazwie). 

 

8. Jeśli żaden z Administratorów nie będzie w danej chwili dostępny, pomocy 

użyczy specjalnie przygotowany BOT (wystarczy wpisać na dowolnym 

kanale tekstowym „!pomoc” i postępować zgodnie z instrukcjami) 

@Marcinek. WAŻNE: wszystkie komendy, jakie skierowane są w stronę 

BOT-a, wpisujemy na tym serwerze, a BOT odpowiada nam w wiadomości 

prywatnej. 

 

9. Pamiętajmy o zachowaniu kultury słowa pisanego i czytanego, szacunku 

do drugiej osoby oraz o Statucie Szkoły (link do statutu: 

https://www.lozabkowice.pl/images/statut/statut2019.pdf) 
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§ 3. Bezpieczeństwo korzystania z Serwera 

 

1. W przypadku utraty danych do konta lub konta Użytkownika, system umożliwia 

stworzenie nowego konta. 

2.Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego konta osobom trzecim. 

3.W przypadku podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie jego hasła, 

Użytkownik ma obowiązek zmienić hasło i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Administratora. 

4.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań osób 

trzecich, wynikłe z nieprzestrzegania postanowień tego paragrafu. 

 

§ 4. Warunki korzystania z Serwera 

 

1.Z Serwera mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane (Użytkownicy). 

2.Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

zawartych w §3. 

3.Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. 

4.Wszelkie materiały dostępne w ramach Serwera stanowią własność 

intelektualną osób prowadzących dane zajęcia, są objęte ochroną wynikającą  

z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  

(Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.). 

5.Użytkownik ma prawo korzystać z dostępnych materiałów jedynie dla własnych 

celów edukacyjnych. 

6.Użytkownik nie ma prawa, w jakikolwiek sposób (umyślnie jak i przez 

zaniedbanie) udostępniać pozyskanych z Serwera materiałów osobom trzecim, 

zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu korzystania z Serwera. W szczególności 

Użytkownik nie może pozyskanych na Serwerze materiałów udostępniać na 

portalach jak Facebook, Youtube, Chomikuj itp. nawet jeżeli byłyby one tam 

dostępne dla ograniczonego kręgu znajomych. 

7.Dane w profilu użytkownika powinny być zgodne z danymi rzeczywistymi. 
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§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. Zalogowanie się na Serwerze i korzystanie z niego jest jednoznaczne  

z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. 

      

 

§ 6. Podstawa prawna 

 

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r.  - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 

ze zm.) - art. 68 ust. 1 pkt 1, pkt 4 i 6. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 § 1 ust. 1.  

3. Statut LO w Ząbkowicach Śląskich § 22 ust. 12. 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1148-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_3_o_0_a_68_u_1_p_1_l_0_i_0

