Regulamin wykorzystania oprogramowania w ramach DreamSpark Premium
1. Oprogramowanie w ramach subskrypcji DreamSpark Premium jest udostępniane
nauczycielom przedmiotów informatycznych oraz uczniom kierunku technik informatyk
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej.
2. Udostępnianie oprogramowania polega na udostępnieniu płyty instalacyjnej oprogramowania
lub obrazu płyty oraz klucza licencyjnego. Płyta jest udostępniana na czas najwyżej
1 tygodnia. Nauczyciel/uczeń zobowiązany jest w tym czasie zainstalować oprogramowanie
lub wykonać jego kopię we własnym zakresie.
3. Oprogramowanie może być zainstalowane na komputerach w pracowniach komputerowych
oraz na komputerach prywatnych nauczycieli i uczniów.
4. Oprogramowanie może być wykorzystane wyłącznie niekomercyjnie do celów edukacyjnych,
(np. do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wykonywania projektów, samodzielnej
nauki w szkole i poza szkołą). Nie wolno wykorzystywać oprogramowania do budowania
infrastruktury informatycznej.
5. Nauczycielom i uczniom nie wolno udostępniać innym osobom, ani odsprzedawać
oprogramowania oraz kluczy licencyjnych otrzymanych w ramach DreamSpark.
6. Do użytku w pracowniach komputerowych nauczyciel, opiekujący się pracownią, otrzymuje
taką liczbę kluczy, aby móc zainstalować oprogramowanie na każdym komputerze
w pracowni.
7. Do użytku osobistego nauczyciel/uczeń może otrzymać maksymalnie jeden klucz na każde
dostępne oprogramowanie.
8. Ze względu na ograniczoną liczbę kluczy na część oprogramowania, szkoła zastrzega sobie
prawo do niewydania klucza do użytku prywatnego, jeśli wszystkie klucze zostaną
wykorzystane lub ich liczba jest niewystarczająca do zastosowania na komputerach
w pracowniach.
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9. Nauczyciel/uczeń może zainstalować maksymalnie dwie kopie danego oprogramowania na
komputerach prywatnych.
10. Systemy operacyjne w DreamSpark Premium w pracowniach komputerowych mogą być
instalowane na komputerach, na których dotychczas nie był zainstalowany żaden system.
11. Na komputerach prywatnych nauczycieli i uczniów możliwe jest zainstalowanie systemu
operacyjnego wyłącznie jako upgrade’u istniejącego systemu – musi być już zainstalowana
legalna dowolna poprzednia wersja systemu Windows.
12. Z oprogramowania, zainstalowanego w pracowniach, mogą korzystać również nauczyciele
innych przedmiotów niż informatycznych-zawodowych oraz uczniowie innych klas niż klas
zawodowych o kierunku technik informatyk.
13. Uczeń, który ukończy szkołę, może nadal korzystać z już zainstalowanego oprogramowania
DreamSpark i może go aktualizować. Nie może jednak uaktualniać go do nowej wersji (np.
Windows 7 do Windows 8), ani instalować tego programu od nowa.
14. Po

zakończeniu

subskrypcji

należy

odinstalować

w pracowniach komputerowych.
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