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 Zasada Kodeksu 2.0 Zadania Uczniów 

Zadania Nauczycieli, 

Koordynatora, Dyrektora i 

Innych. 

1 

Każdy nauczyciel naszej 

szkoły korzysta ze sprzętu 

multimedialnego (TIK) 

dostępnego w placówce. 

Aktywny udział w 

zajęciach z 

wykorzystaniem TIK. 

Praktyczne i systematyczne 

wykorzystanie komputerów, 

laptopów, projektorów oraz 

tablic interaktywnych 

podczas zajęć 

dydaktycznych oraz kół 

zainteresowań 

2 

Wszyscy uczniowie mogą 

korzystać z Internetu w 

szkole (biblioteka), ale po 

uprzednim poinformowaniu 

nauczyciela i pod jego 

nadzorem. 

 

Korzystanie z Internetu 

pod opieką nauczycieli 

Umożliwienie dostępu do 

Internetu oraz nadzór nad 

nimi podczas korzystania z 

multimediów. 

3 

Uczniowie wiedzą, że plagiat 

to przestępstwo, dlatego nie 

ściągają nielegalnie filmów, 

muzyki, plików, nie 

korzystają z pirackich 

programów oraz zawsze 

podają źródła i autora 

informacji z sieci. 

Kierowanie się 

uczciwością, podawanie 

adresów stron 

internetowych, z których 

korzystają dzieci. Nie 

podpisywanie się pod 

cudzymi pracami. 

Szanowanie praw autorów, 

korzystanie tylko z 

legalnych programów 

Zwracanie uwagi na podanie 

źródła oraz pochodzenia 

informacji. 

W pracy wykorzystywane są 

tylko legalne programy i 

oprogramowanie 

4 

Informacje z Internetu należy 

traktować krytycznie i nie 

wierzyć we wszystko, co jest 

napisane (potwierdzić 

książką, sprawdzić). 

Wiadomości szukamy na 

sprawdzonych stronach. 

Przygotowanie się do 

zajęć używając 

wiarygodnych informacji. 

Nauczyciele proponują 

ciekawe strony WWW. 

Wskazywanie uczniom stron 

oraz portali, które są cennym 

źródłem wiedzy. 

5 

Bezpieczeństwo w sieci. 

Jesteśmy ostrożni w sieci 

oraz świadomi zagrożeń. Nie 

Ochrona swoich danych 

osobowych, unikanie 

znajomości zawieranych w 

 

 

Rozmawianie z uczniami na 



korzystamy z 

nieodpowiednich stron, nie 

odpowiadamy na nieznane 

maile, nie ujawniamy swoich 

danych oraz nie ufamy 

nieznajomym osobom – 

unikamy takich kontaktów. 

Uczniowie nie wchodzą na 

nieodpowiednie do swojego 

wieku strony (w szkole jest 

zainstalowany Program 

Opiekun Ucznia. 

Internecie. Informowanie 

dorosłych o niepokojących 

wpisach, groźbach pod 

adresem swoim czy 

innych. 

temat niebezpieczeństw 

jakie mogą pojawić  się 

poprzez zawieranie 

znajomości w Internecie. 

6 
Mówimy „stop” 

cyberprzemocy. 

Znajomość stron, gier i 

portali, które są 

bezpieczne dla dzieci. 

Informowanie osób 

dorosłych o przejawach 

jakiejkolwiek przemocy 

wobec nich w Internecie. 

Reagowanie na wszelkie 

zgłaszane objawy 

cyberprzemocy. 

Uświadomienie uczniom, co 

może być dla nich 

niebezpieczne – rozmowy, 

filmiki, prezentacje. Podanie 

informacji, gdzie szukać 

pomocy w razie 

cyberprzemocy. 

7 

Nie używamy telefonów 

komórkowych podczas lekcji 

– chyba, że jest to konieczne 

do realizacji lekcji. 

Okazjonalnie i po uprzednim 

poinformowaniu uczniów (w 

wybrane dni roku szkolnego) 

korzystamy z telefonów na 

przerwach. 

Telefony komórkowe są 

wyłączone w czasie lekcji, 

przechowywane w 

sekretariacie szkoły. 

Zwracanie uwagi na to, aby 

uczniowie i nauczyciele nie 

korzystali z telefonów 

komórkowych w trakcie 

lekcji 

8 

Pomagamy osobom dorosłym 

oraz młodszym kolegom 

korzystać z TIK, dzielimy się 

swoją wiedzą i 

umiejętnościami. 

Przygotowanie 

ciekawostek o 

komputerach – plakaty, 

wystawy. Pomoc rodzicom 

oraz starszym osobom w 

obsłudze komputera. 

Rozpropagowanie TIK, 

ukazanie jego możliwości 

jak również stosowanie w 

praktyce. 

 


