
Apple dla szkół 

Firma Apple stworzyła zaawansowane narzędzia specjalnie dla 
szkół. Administratorom ułatwiają realizację wdrożenia, 
nauczycielom prowadzenie zajęć, a uczniom zdobywanie wiedzy 
w indywidualny dla każdego z nich sposób. 

Zarządzanie urządzeniami i treścią 
Apple School Manager to bezpłatny portal WWW 
wspomagający szkolnych informatyków we wdrażaniu iPadów 
i komputerów Mac, tworzeniu zarządzanych kont Apple ID dla 
uczniów i nauczycieli, konfigurowaniu wykazów uczniów 
w aplikacjach Zadane i Klasa oraz zarządzaniu aplikacjami 
i książkami edukacyjnymi.  
Apple School Manager pozwala także autoryzowanym 
pracownikom szkoły resetować hasła i kontrolować zarządzane 
konta Apple ID. Wszystkie te działania są rejestrowane w portalu 
Apple School Manager. 

Nauczanie 
Aplikacja Zadane pozwala nauczycielom wysyłać do uczniów 
i odbierać od nich materiały edukacyjne, obserwować wyniki 
podopiecznych oraz na bieżąco oceniać ich pracę. Dzięki temu 
pedagodzy łatwo personalizują proces nauczania. W portalu 
Apple School Manager szkoła może wyrazić zgodę na 
monitorowanie danych o postępach uczniów przez aplikację 
Zadane. Udostępniane informacje będą wtedy dotyczyć 
wyłącznie zadań przydzielonych przez nauczyciela, i to tylko jeśli 
uczniowie korzystają na swoich urządzeniach z zarządzanych 
Apple ID. Jeżeli rodzice chcą dowiedzieć się, jak sobie radzi 
w szkole ich dziecko, wystarczy, że otworzą aplikację Zadane lub 
zajrzą do ustawień na iPadzie ucznia. 
Aplikacja Klasa pomaga nauczycielom w zarządzaniu iPadami 
podopiecznych w klasie i przeprowadzaniu uczniów przez 
omawiany temat. Aplikacja Klasa pozwala kontrolować 
urządzenia uczniów tylko wtedy, gdy są oni obecni na lekcji. 
Nie przechowuje żadnych danych ani nie umożliwia sterowania 
iPadami po końcowym dzwonku. 
Więcej informacji o produktach Apple dla sektora edukacji 
można znaleźć na stronie apple.com/pl/education. 

Ochrona prywatności uczniów 

Usługi i aplikacje Apple dla sektora edukacji tworzymy 
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i prywatność. 
To fundament leżący u podstaw każdego urządzenia, 
oprogramowania i usługi firmy Apple.  
Nie sprzedajemy i nigdy nie udostępniamy firmom 
zewnętrznym żadnych informacji o uczniach do celów 
marketingowych lub reklamowych. Nie tworzymy profili 
uczniów na podstawie ich zachowania w Internecie, a także nie 
zbieramy, nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych 
osobowych uczniów w celach niezwiązanych ze świadczeniem 
usług edukacyjnych. 
Apple oferuje zarządzane konta Apple ID, czyli specjalne konta 
zaprojektowane do użytku w szkole. To tworzone przez szkołę 
identyfikatory, które są jej własnością i pozostają pod jej kontrolą. 
Zapewniają uczniom dostęp do iCloud Drive, Biblioteki zdjęć 
iCloud, backupu, aplikacji Zadane i funkcji Wspólny iPad. 
Uczniowie mogą też logować się do swojego konta na 
prywatnych iPadach i Macach u siebie w domu, skąd mają dostęp 
do swoich materiałów, jeśli tylko szkoła wyda hasła do pracy 
w domu. Konta zostały pomyślane w taki sposób, by spełniały 
wymagania dotyczące ochrony prywatności uczniów. 
W szczególności ograniczają widoczność reklam oraz dostęp do 
zakupów i funkcji komunikacyjnych. Zakupy w sklepach App 
Store, iBooks Store, iTunes i Apple Music są wyłączone, 
a wszystkie materiały i aplikacje edukacyjne dostarcza szkoła. 
Placówka może decydować o włączaniu i wyłączaniu 
poszczególnych usług, takich jak iMessage, FaceTime czy funkcja 
rejestrowania informacji o postępach uczniów w aplikacji Zadane. 

Zgodność z prawem dotyczącym ochrony 
prywatności uczniów 
Szkoły mogą korzystać z funkcji i usług firmy Apple dla 
edukacji, o ile zachowają zgodność z przepisami prawa 
amerykańskiego (COPPA i FERPA), przepisami RODO 
obowiązującymi na terenie UE, a także pozostałymi prawami 
dotyczącymi prywatności w jurysdykcjach, w których dostępny 
jest portal Apple School Manager. 
Więcej informacji o prywatności i bezpieczeństwie 
produktów Apple dla sektora edukacji zawiera strona 
support.apple.com/kb/HT208525.

Omówienie kwestii ochrony 
prywatności dla rodziców  
W Apple jesteśmy głęboko przekonani, że prywatność 
należy do podstawowych praw człowieka, dlatego każdy 
nasz produkt — w tym aplikacje i usługi dla sektora 
edukacji — opracowaliśmy od początku z myślą 
o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie.  
Szkoły, które konfigurują konta, urządzenia i aplikacje dla 
uczniów w portalu Apple School Manager, mają 
pewność, że wszelkie dane używane przez Apple służą 
tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych. Niniejszy 
dokument przedstawia pokrótce produkty Apple 
przeznaczone dla szkół oraz wbudowane w nie 
zabezpieczenia chroniące prywatność.

Uwaga: nie wszystkie programy, usługi, aplikacje i książki są dostępne we wszystkich krajach. Należy lokalnie zasięgnąć informacji o dostępności.
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Nauka z iPadem i komputerem Mac 

Nauka z wykorzystaniem technologii to nie tylko pisanie 
wypracowań na komputerze i poszukiwanie informacji 
w Internecie. iPad i Mac zapewniają wszystkim uczniom 
szeroką gamę narzędzi do twórczego wyrażania siebie, 
rozwiązywania problemów i realizowania celów, z których 
mogą być dumni. Nasze produkty projektujemy z myślą 
o potencjale twórczym każdego dziecka, tak aby uwalniało 
go poprzez słuch, wzrok, dotyk i kreatywne działania.  

Zaawansowane aplikacje do produktywnej 
i twórczej pracy 
Pages, Numbers i Keynote świetnie nadają się do tworzenia 
atrakcyjnych wizualnie wypracowań i książek, rozbudowanych 
arkuszy kalkulacyjnych oraz olśniewających prezentacji. 
Doskonale sprawdzają się w rękach zarówno uczniów, jak 
i nauczycieli.  
GarageBand, iMovie i Clips pozwalają uczniom i nauczycielom 
komponować muzykę, montować filmy dokumentalne czy 
nagrywać krótkie klipy. 
Swift Playgrounds na iPadzie to miejsce, w którym w przyjemny, 
interaktywny sposób można rozpocząć przygodę ze Swift — 
stworzonym przez nas potężnym językiem programowania. 
Wszystko, czego potrzeba dzieciom do twórczej pracy, to te 
bezpłatne aplikacje. Dzięki nim wyjątkowi uczniowie mogą 
urzeczywistniać swoje niebanalne pomysły w wyjątkowy sposób. 
Zamiast pracy zaliczeniowej stworzą film dokumentalny w iMovie. 
Uatrakcyjnią wiersz ścieżką dźwiękową w GarageBand. A w Pages 
wspólnie zmienią szkolne wypracowanie w interaktywną książkę 
cyfrową wzbogaconą o zdjęcia i ilustracje. 

Pomoc dziecku w nauce 
Więcej informacji o iPadzie, Macu, wbudowanych aplikacjach 
oraz ich roli w szkole można znaleźć na stronie apple.com/pl/
education.  
Praca z dzieckiem może być pożyteczna i dawać mnóstwo 
radości. W iMovie można zmontować film z rodzinnej 
uroczystości, w GarageBand skomponować podkład muzyczny 
do zdjęć oglądanych w gronie najbliższych, a w Keynote 
przygotować prezentację na temat ostatniego wypadu za 
miasto. Wspólne opracowywanie prostych projektów pozwala 
rodzicom oraz ich pociechom poznać możliwości oferowanych 
narzędzi, a także sprzyja narodzinom nowych pomysłów na 
spędzenie rodzinnych chwil w przyszłości.   
Proste pomysły na wspaniałe chwile z dzieckiem podsuwa 
program Każdy może tworzyć. Więcej informacji o nim na 
stronie www.apple.com/education/everyone-can-create. 

Konfigurowanie iPada i Maca 

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania urządzeniami 
mobilnymi (Mobile Device Management, MDM) szkoły 
skonfigurują ustawienia urządzeń i obowiązujące na nich 
zasady — dotyczące m.in. dostępu do sieci, widocznych 
w sieci treści czy przeprowadzania aktualizacji — tak aby 
nauka przebiegała najskuteczniej. Ponadto system MDM 
pozwala placówkom dystrybuować aplikacje i książki 
edukacyjne dla uczniów. 
Ustawień zarządzania zwykle nie da się usunąć na 
urządzeniach zapewnianych przez szkołę. Jeśli natomiast 
uczniowie przynoszą do szkoły własne urządzenia, można nimi 
zarządzać dopiero po ich zarejestrowaniu w szkolnym systemie 
zarządzania. Ustawienia MDM można zmienić w każdej chwili.  
Rodzice i uczniowie powinni zapoznać się z obowiązującymi 
w szkole zasadami dopuszczalnego użycia, korzystania 
z poczty e-mail i komunikatorów oraz uzyskiwania dostępu do 
treści i aplikacji. 

Aplikacje 
iPada i Maca wyposażono w zestaw zaawansowanych aplikacji 
Apple: Pages, Numbers, Keynote, iMovie i GarageBand. Jeśli 
urządzenia dostarcza szkoła, to ona decyduje, które 
dodatkowe aplikacje edukacyjne zainstalować. Może też 
uniemożliwić uczniom pobieranie innych aplikacji.  
Lista wszystkich zainstalowanych aplikacji znajduje się 
w aplikacji Ustawienia na iPadzie. W sklepie App Store na 
iPadzie, w kategorii Edukacja, można znaleźć jeszcze więcej 
fantastycznych aplikacji edukacyjnych polecanych przez 
nauczycieli i firmę Apple. 

Ograniczenia 
Rodzice mogą włączyć w aplikacji Ustawienia nadzór 
rodzicielski, aby zablokować lub ograniczyć dostęp do 
niektórych aplikacji i funkcji na osobistych urządzeniach dzieci. 
Na przykład ograniczać zawartość taką jak filmy lub muzyka na 
podstawie kategorii wiekowych, blokować wybrane aplikacje 
lub strony internetowe, a także wyłączać udostępnianie danych 
prywatnych, takich jak lokalizacja dziecka. Więcej informacji na 
temat oferowanych narzędzi, które pomagają rodzicom 
nadzorować interakcje dziecka z urządzeniem, znajduje się na 
stronie www.apple.com/families. 
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Pomagamy dzieciom odnaleźć się w cyfrowym świecie 
Udostępniamy wiele zasobów, dzięki którym uczniowie mogą korzystać z sieci w sposób bezpieczny, rozważny i etyczny, 
a szkoły i rodzice podejmować słuszne decyzje. Wiele materiałów skierowanych do rodzin można znaleźć na stronie 
www.commonsensemedia.org.  
W sklepach App Store organizowane są bezpłatne sesje dla rodziców, podczas których poznają funkcje iOS ułatwiające 
kontrolowanie treści na urządzeniach dzieci oraz zachowań ich pociech. Lista dostępnych sesji poświęconych różnym 
zagadnieniom znajduje się na stronie www.apple.com/today.
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