
SZKOLNY KODEKS TIK 
w Szkole Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TIK CZYLI TECHNOLOGII  INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH 

 

Kodeks TIK opracowany przez uczniów i zespół Cyfrowej Szkoły, obowiązuje od 7.11.2012 r. 

 

Szkolny Kodeks TIK dotyczy korzystania z sieci internetowej za pomocą komputerów, 

telefonów, tabletów i innego sprzętu multimedialnego. 

 

1. Z informacji w Internecie korzystamy w sposób mądry i krytyczny. 

���� Nie wierzymy we wszystko, co jest napisane - sprawdzamy wiarygodność stron 

i rzetelność informacji. 

���� Korzystamy ze sprawdzonych i różnorodnych źródeł informacji – książki, 

encyklopedie, inne strony.  

2. Nie naruszamy praw autorskich. 

���� Nie kopiujemy gotowych prac. 

���� Zawsze podajemy źródło informacji lub/i autora. 

���� Do wykonania prezentacji i innych zadań edukacyjnych kopiujemy materiały (teksty, 

grafikę filmy, muzykę) niezastrzeżone np. na licencji Creative Commons. 

3. Przestrzegamy Netykiety, czyli zasad dobrego zachowania się w Internecie. 

���� Dbamy o przekazywanie prawdziwych informacji. 

���� Respektujemy zasady ortograficzne, interpunkcyjne i stylistyczne. 

���� Przestrzegamy zasad korzystania z forów dyskusyjnych oraz portali 

społecznościowych, tj.: nk, twitter, facebook.  

���� Nie rozsyłamy spamu. 

���� Nie prowokujemy kłótni na forach internetowych. 

���� Unikamy udziału w dyskusjach, które szerzą nienawiść, nietolerancję i dyskryminację.  

4. Z sieci korzystamy w sposób bezpieczny.  

���� Używamy programów antywirusowych. 

���� Nie otwieramy poczty niewiadomego pochodzenia. 

���� Nie podajemy danych osobowych, loginów i haseł. 

���� Nie umawiamy się z osobami poznanymi w sieci bez zgody rodziców. 

���� Nie dokonujemy zakupów internetowych bez zgody i obecności dorosłych. 

���� Znamy strony o bezpieczeństwie w sieci, np. www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl, 

www.bezpiecznyinternet.org. 

���� Nie wchodzimy na niedozwolone strony internetowe. 
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5. TIK w szkole  

���� Wszyscy szanujemy sprzęt, z którego korzystamy.  

���� Ze sprzętu komputerowego w miarę możliwości korzystamy na różnych przedmiotach.  

���� Nauczyciele chętnie korzystają z pomysłów uczniów, jak stosować na lekcjach nowe 

technologie.  

���� Nauczyciele proponują nam  korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów – 

programów, stron, filmów itp. – ułatwiających uczenie się. 

���� Kontakty uczniów z nauczycielami za pośrednictwem mediów elektronicznych, 

odbywają się za zgodą stron i na wspólnie określonych zasadach.  

���� W celach edukacyjnych z komputerów i Internetu możemy korzystać również 

po zajęciach lekcyjnych  

���� Z własnego sprzętu elektronicznego korzystamy w szkole na zasadach określonych 

w Regulaminie korzystania z telefonów komórkowych oraz innego sprzętu 

elektronicznego. 

6. TIK w domu 

���� Rozsądnie gospodarujemy czasem przy korzystaniu z komputera, Internetu, telefonu, 

telewizji i innego sprzętu informacyjno-komunikacyjnego. 

���� Korzystamy z zasobów sieci i nowoczesnych technologii do samodzielnego uczenia się, 

ćwiczeń, przygotowania do zajęć i sprawdzianów, rozwijania swoich zainteresowań, 

współpracy z rówieśnikami. 

���� Uczymy dorosłych (rodziców, dziadków) jak korzystać z TIK. 

7. Odpowiedzialnie korzystamy z cyberprzestrzeni. 

���� Jesteśmy odpowiedzialni za informacje, które publikujemy. 

���� Dbamy o swoją prywatność i szanujemy prywatność innych osób w sieci. 

���� W serwisach społecznościowych używamy maksymalnych ustawień ochrony 

prywatności. 

���� Nie zastraszamy, nie obrażamy, nie poniżamy i nie ośmieszamy nikogo w sieci. 

���� Nie robimy innym zdjęć oraz nie nagrywamy innych osób bez ich wiedzy i zgody. 

���� Nie publikujemy w Internecie oraz nie rozsyłamy telefonem zdjęć, filmów i tekstów 

naruszających godność i dobro innych osób. 



SZKOLNY KODEKS TIK 
w Szkole Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TIK CZYLI TECHNOLOGII  INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH 

 

Kodeks TIK opracowany przez uczniów i zespół Cyfrowej Szkoły, obowiązuje od 7.11.2012 r. 

 

���� Reagujemy na wszelkie przejawy cyberprzemocy w stosunku do siebie i innych. 

���� Jeżeli staniemy się ofiarą cyberprzemocy, zgłaszamy ten fakt osobom (nauczyciel, 

pedagog, rodzice) lub instytucjom, które mogą udzielić pomocy (szkoła, policja 

helpline.org.pl). 

���� Pamiętamy, że w sieci nie jesteśmy bezkarni i anonimowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


