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SZKOLNY KONTRAKT CYFROWY
Zasady korzystania z Internetu w szkole opracowany został na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oświatowe, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 roku oraz ustawy Kodeks Karny z dnia
6 czerwca 1997 roku.

Komputery
1. Uczniowie korzystają z komputerów szkolnych pod opieką nauczyciela.
2. Nauczyciele mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
3. Próby wejścia na strony, do których dostęp jest zabroniony, są rejestrowane przez system
w sposób umożliwiający identyfikację osób dokonujących takich prób.
4. Nauczyciel może odmówić użytkownikowi dostępu lub zażądać odejścia od komputera, jeśli uzna,
że jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu systemu, lub sprzętu.
5. Zabronione jest wykorzystywanie zasobów internetowych w celach niezgodnych z prawem oraz
pobieranie i rozpowszechnianie treści, dokumentów i utworów nielegalnych i uznawanych
powszechnie za niecenzuralne.
6. Zabrania się wchodzenia na portale społecznościowe, strony niedozwolone oraz sciąganie
oprogramowania.
7. Zabrania się wykorzystywania szkolnych komputerów do grania w gry inne niż edukacyjne.
8. Zabronione jest przesyłanie i udostępnianie danych naruszających prawo, powszechnie uznanych
za wulgarne lub obraźliwe oraz oszczerstw i treści obrażających uczucia innych.
9. Podczas korzystania z komputerów szkolnych:


Wpisuj uważnie adresy stron internetowych. Każda najdrobniejsza pomyłka w adresie
strony

może

Cię

przekierować

na

fałszywą

stronę

z

niebezpiecznym

oprogramowaniem.


Korzystaj z trybu incognito przeglądarek internetowych.



Czytaj uważnie wszelkie komunikaty i odpowiadaj na nie świadomie.



Nigdy nie podawaj bez potrzeby swoich danych.



Nie używaj cudzych kont i nie udostępniaj swojego konta innym osobom.



Nie wchodź na nieznane i podejrzane strony internetowe.



Nie podawaj nikomu swoich haseł i kodów dostępu. Stosuj trudne do odgadnięcia
hasła, które są kombinacją liter i cyfr.



Kontroluj próbę automatycznego zapisywania hasła przez system.



Nie wykonuj czynności naruszających prawa autorskie.



Nie działaj na szkodę innych użytkowników Internetu.



Wyloguj się po zakończonych zajęciach.

10. W przypadku złamania zasad stosuje się kary przewidziane w statucie szkoły.
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Telefony komórkowe
1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny za zgodą rodziców.
2. W trakcie trwania zajęć lekcyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych telefony komórkowe i inne
urządzenia elektroniczne są wyłączone i schowane w plecaku lub torbie.
3. Dopuszcza się korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
w trakcie zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych jako narzędzi dydaktycznych na
wyraźne polecenie nauczyciela prowadzącego zajęcia. Ma

to służyć wyłącznie celom

dydaktycznym i musi być związane z tematyką zajęć.
4. Dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego w trybie „milczy” podczas przerw, przed
zajęciami i po ich zakończeniu
5. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami, uczeń może skorzystać z telefonu szkolnego
znajdującego się w sekretariacie szkoły
6. Zabronione jest nagrywanie i fotografowanie sytuacji szkolnych

oraz przesyłanie treści

obrażających inne osoby.
7. W przypadku złamania zasad stosuje się kary przewidziane w statucie szkoły.

