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POGODBA O UPORABI PROGRAMSKEGA PAKETA DREAMSPARK
SŠTS Šiška je članica programa Microsoft DreamSpark in lahko dijake ter zaposlene na šoli oskrbuje s
programsko opremo, ki je del omenjenega paketa. Kdor želi uporabljati omenjeno programsko opremo, se
morate strinjati s pogoji uporabe sistema DreamSpark. Hkrati je na voljo tudi paket Office 365, ki vam ponuja
manjkajoči člen v paketu Dreamspark, in sicer spletni Office paket.
Programski administrator šole bo vzdrževal podatke o uporabnikih in jih posredoval podjetju Microsoft, če jih
bo le-ta zahteval. Z nameščanjem in uporabo programske opreme se obvezujete, da boste upoštevali
navedene zahteve.
Pogoji za uporabo:
• status redno vpisanega dijaka SŠTS Šiška,
• izposoja programske opreme za 1 dan od datuma prevzema (CD/DVD),
• prevzem programskega ključa je možen pri administratorju, pomeni pa odgovornost in je zgolj za
lastno uporabo,
• upoštevanje navodil podjetja Microsoft,
• upoštevanje pravil paketa DreamSpark ter Office 365,
• programsko opremo lahko pridobite zgolj za nekomercialne namene, npr. raziskovanje, oblikovanje,
domače naloge, teste in osebne projekte,
• ob zaključku šolanja izgubite pravico do uporabe programske opreme, pridobljene v sklopu programa
DreamSpark, vendar jo lahko uporabljate za osebno uporabo, če je že nameščena,
• ob zaključku šolskega leta izgubite pravico za uporabo Office 365 in s tem tudi dostop do
podatkovnega dela, ki vam je na voljo preko OneDrive storitve,
• v primeru kršenja pravil ste za svoja dejanja lahko kazensko odgovorni, tako šoli kot podjetju
Microsoft,
• SŠTS Šiška ne odgovarja za podatke, ki jih hranite v oblačni storitvi Office 365,
• s svojim podpisom zagotavljate, da ste prebrali vse pogoje uporabe.
Podatki o dijaku (pišite z velikimi tiskanimi črkami):
Ime
Priimek
Naslov
Poštna št.
Kraj
E-naslov
EMŠO
Mobilni telefon
Program (smer)
Razred
Razrednik
Datum

Ime in priimek starša/skrbnika
E-pošta starša/skrbnika
Telefon starša/skrbnika
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Izjava starša/skrbnika
S podpisom izjavljam, da se zavedam možnosti kršitve pravil in pogojev uporabe s strani dijaka, in prevzemam
vso odgovornost ter soglašam, da se izjava hrani v arhivu šole.
Podpis starša/skrbnika

Datum

Izjava dijaka
V prilogi pošiljam osebne podatke za prijavo na programsko opremo DreamSpark. S tem dopisom in podpisom
starša oz. skrbnika potrjujem, da se strinjam s pravili in pogoji uporabe ter da so moji osebni podatki vpisani v
bazi sistema. Prosim, da me vpišete v bazo sistema in mi posredujete licenčni ključ programske opreme,
zapisane pod naročilom produktov.
V primeru nespoštovanja pravil uporabe programske opreme DreamSpark ali Office 365, se dijaku odvzame
pravica do pridobivanja novih produktov ali podaljševanja licenčnih verzij že pridobljenih produktov.
Podpis dijaka

Datum

Soglasje razrednika
Razrednik ____________________ soglašam z dodelitvijo dostopa do programske opreme DreamSpark ter
Office 365.
PODPIS: _____________________
Podrobna navodila uporabe se nahajajo na:
https://www.dreamspark.com/support/FAQ/default.aspx
https://products.office.com/en-us/student/office-in-education
SŠTS Šiška si v povezavi s programskim paketom DreamSpark ali Office 365 pridržuje pravico do ustreznih
ukrepov, če presodi, da so bila kršena pravila dopustne uporabe tega sistema. Med ukrepe spada
onemogočanje dostopa oz. odvzem pravice dostopa, prijava zlorabe uporabe sistema in tudi tožba.
Sklep: Dijaku ________________________ se odobri dostop do programske opreme, vključene v sistem
DreamSpark in Office 365, za čas statusa redno vpisanega dijaka na SŠTS Šiška. S tem si dijak pridobi enolično
licenčno kodo, ki je namenjena zgolj njegovi uporabi po pravilih sistema DreamSpark in Office 365.
V primeru kršenja uporabe se dijaku dostop odvzame, serijska številka prekliče in ustrezno ukrepa v skladu s
pravilnikom šole in pravilnikom paketa DreamSpark ali Office 365. Kršenje pravil uporabe predstavlja kršenje
avtorskih pravic in zlorabo SŠTS Šiška, kar predstavlja težko kršitev po slovenski in evropski zakonodaji.
Razpečevanje programske opreme in licenčnih ključev je prepovedano! Prepovedano je tudi omogočanje
dostopa storitvam tretjim osebam.

Sklep pripravil:
Ivan Gerželj
Ljubljana, ____________

ŽIG

Sklep odobrila ravnateljica
Darinka Martinčič Zalokar

