
Szanowni Rodzice, opiekunowie wychowanków ZPR-S w Oławie

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz koniecznością kształcenia na odległość,
zwracamy się do Państwa z prośbą o zaakceptowanie regulaminu usługi Google Suite dla Szkół i Uczelni,
w ramach której działa pakiet aplikacji (między innymi: skrzynka pocztowa Gmail, Dokumenty online,
wirtualny Dysk Google, narzędzie do prowadzenia lekcji zdalnych Classroom, jak i narzędzia do
bezpośredniej komunikacji: Google Hangouts) - za pośrednictwem których będzie przeprowadzana nauka
zdalna. Do zalogowania się w Google Suite (Gmail) został udostępniony następujący zakres danych:

- adres email

- imię i nazwisko

- numer telefonu (opcjonalnie)

W momencie udostępnienia wyżej wymienionych danych, ich administratorem zostaje firma GOOGLE i
przetwarza je na zasadach określonych w regulaminie usług.

Więcej informacji o polityce prywatności i warunkach korzystania z usług znajduje się na stronie
internetowej pod adresem: https://policies.google.com/.

Informacje na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni znajdują się na stronie:

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

Jednocześnie informujemy, że przed rozpoczęciem transmisji w ramach nauczania zdalnego należy
przygotować otoczenie w taki sposób, aby zminimalizować zakres informacji jakie mogą zostać
przekazane w sposób niezamierzony. Udostępnione dla uczniów narzędzia mają służyć celom
edukacyjnym, w ramach nauczania zdalnego, podczas realizacji obowiązku szkolnego w naszej placówce.

Prosimy o przygotowanie miejsca do pracy zdalnej, kierując kamerkę tak, aby obraz nie zawierał zbędnych
„ozdobników”, które mogą stanowić informację dla osób postronnych.

Prosimy zabezpieczyć dostęp do konta użytkownika hasłem - w przypadku gdy z jednego komputera
korzysta kilku użytkowników.

Prosimy aby uczniowie dwukrotnie sprawdzili adres mailowy adresata przed wysłaniem wiadomości.

Prosimy korzystać z usług zaufanych dostawców sieci.

Prosimy korzystać z oprogramowania antywirusowego.

Ważne jest, aby uczniowie pracowali uczciwie, nie przekazywali sobie wzajemnie gotowych rozwiązań i
żebyście Państwo nie pracowali za uczniów - oczywiście należy dzieci wspierać i im pomagać, ale w sposób
odpowiedzialny. Zależy nam na aktywności i zaangażowaniu chłopców aby zdobywając wiedzę i
umiejętności – zakończyli ten rok szkolny sukcesem. Zachęcamy wszystkich do współdziałania.

Prosimy też o wyrozumiałość i cierpliwość. Dla nas również jest to nowa sytuacja, a zarazem wyzwanie
wymagające nowych rozwiązań. Z góry przepraszamy za ewentualne przerwy lub utrudnienia, które mogą
wystąpić z powodów technicznych lub osobowych. W razie pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z
nami drogą elektroniczną lub telefoniczną na podane poniżej adresy i numery:

https://policies.google.com/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


Placówka:

osw.olawa@interia.pl 0-71 31 33 744

MOS

telefon: 502 - 772 – 265

Telefon do psychologa I pedagoga MOS: 505 - 302 - 560

MOW

Telefon: 505 - 302 – 860

mailto:osw.olawa@interia.pl

