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Zasady użytkowania Adobe K-12  
ZSZ Nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu 

(instalacja na prywatnych komputerach) 

1. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, zwani dalej użytkownikami w ramach 

licencji zbiorczej firmy Adobe, mogą korzystać z usługi Adobe Creative Cloud, 

zwanej Adobe K-12 (jedno stanowisko, wszystkie aplikacje). Jest to 

oprogramowanie do tworzenia materiałów, ułatwia projektowanie, udostępnianie 

i publikowanie atrakcyjnej zawartości w dowolnych formatach na każdym 

urządzeniu. 

2. Licencja obejmuje dostęp do ponad 20 kreatywnych aplikacji Creative Cloud 

(pakiet produktów) na komputery i urządzenia przenośne w ramach tej samej 

platformy, bezpłatne samouczki oraz regularne aktualizacje. 

3. Najnowsze wersje są zawsze dostępne, jednak nie ma wymogu ich 

aktualizowania. W razie potrzeby można przywrócić starsze wersje aplikacji. 

Harmonogram aktualizacji zawsze określa użytkownik. 

4. Oferta obejmuje zakup przez szkołę licencji, każda w cenie 25 euro za 12 

miesięcy z umową roczną lub wieloletnią na 25 komputerów użytkowanych 

w klasach lub na prywatnych komputerach w domu uczniów, nauczycieli 

i pracowników szkoły. Istnieje możliwość objęcia umową dodatkowych urządzeń 

w chwili zakupu. 

5. Z usługi można korzystać do chwili zakończenia nauki/pracy w ZSZ Nr 6 

im. J. Lelewela w Poznaniu. Uczniowie kończący szkołę i odchodzący pracownicy 

szkoły mają obowiązek rozliczenia się z licencji (w przypadku instalacji na pry-

watnym urządzeniu) na podstawie karty obiegowej. 

6. Minimalny zakup wynosi 25 licencji. 

7. Licencja przystosowana jest do jednego urządzenia. Pojedyncze elementy 

pakietu nie mogą być instalowane na różnych urządzeniach. Oznacza to, że 

wszystkie produkty zawarte w pakiecie muszą być zainstalowane i używane na 

tym samym komputerze. Złamanie tego warunku spowoduje nałożenie na 

użytkownika działań przymusowych i kary. 

8. Użytkownik posiadający komputer z dwoma systemami operacyjnymi winien 

dokonać zakupu licencji na każdą z platform. 

9. Licencja przydzielana jest przez firmę Adobe do konta mailowego szkolnego 

administratora konta. 

10. Licencjami zarządza i je wdraża szkolny administrator konta. 

11. Usługa udostępniona w postaci pakietu instalacyjnego (w zależności od wybranej 

platformy systemowej), przez administratora konta (należy dostarczyć nośnik 

pamięci powyżej 24GB lub pakiet zostanie udostępniony sieciowo pod 

wskazanym adresem przez administratora konta). 

12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne 

użytkownika mogące wynikać z wymagań sprzętowych czy też powstałych 

w trakcie instalacji. Użytkownik przed zakupem zobowiązany jest do zapoznania 



się z wymaganiami sprzętowymi oraz systemowymi usługi CREATIVE CLOUD 

firmy ADOBE. 

13. Szkoła ma możliwość udostępniania firmie Adobe informacji o sposobie 

korzystania z produktów pakietu Creative Cloud. Domyślnie opcja ta jest 

włączona. Szkolny administrator konta możne ją w każdej chwili zmienić. 

14. Specyfikacja sprzętowa: 

Windows: Intel Core 2 lub AMD Athlon 64, Microsoft Windows XP z Service Pack 

3 lub Windows 7 z Service Pack 1, Windows 8, 4GB RAM, ok. 10.5GB wolnego 

miejsca dyskowego. Dreamweaver, Fireworks, Flash Builder, Flash Professional 

oraz InDesign nie wymagają 64-bitowej architektury. 

Mac OS: Procesor wielordzeniowy Intel ze wsparciem dla architektury 64-bit, Mac 

OS X v10.10 lub nowszy, 4GB RAM, ok. 10.5GB wolnego miejsca dyskowego. 

Szczegółowe wymagania sprzętowe i systemowe produktów dostępne są na 

oficjalnej stronie Adobe. 

 


