
Polityka akceptowalnego korzystania z Internetu  
oraz szkolnej sieci komputerowej 

 
 
Uzasadnienie 
 
Ponieważ uczniowie chętnie korzystają z technologii internetowych do nauki, 
wszyscy mają do czynienia z materiałem dostępnym w Internecie.  Nauczyciele 
powinni naprowadzać uczniów na odpowiednie witryny internetowe, z których 
korzystanie będzie wartościowe dla ich procesu uczenia się i podniesie jakość tego 
doświadczenia.   Aby chronić naszych podopiecznych przed wszelkimi 
specyficznymi dla tego procesu zagrożeniami, uważamy, że kadra nauczycielska 
odpowiada za podejmowanie czynności ku odizolowaniu uczniów od otwartego 
dostępu do pewnych materiałów, jakie można znaleźć w Internecie, przy 
jednoczesnym zachęcaniu do korzystania z takich, które w sposób oczywisty są 
wartościowe. 
 
Cele 
Aby Internet wykorzystywany był w sposób zorganizowany i pod nadzorem, szkoła: 
 zachęca uczniów do wykorzystywania zasobów internetowych w sposób dla 

nich korzystny oraz kiedy używanie to pomaga im zrozumieć treści zawarte w 
programie nauczania dla Irlandii Północnej oraz danego przedmiotu; 

 sprawia, by uczniowie pozyskiwali umiejętności przydatne im nie tylko w samej 
szkole, lecz także później, w życiu dorosłym, w dalszej nauce, szkoleniach i 
zdobywaniu pracy; 

 chroni uczniów przed niepożądanymi doświadczeniami i/lub wpływami, na 
jakie narażeni są korzystając z Internetu; 

 skłania uczniów korzystających ze sprzętu komputerowego do należnego 
brania pod uwagę potrzeb innych użytkowników; 

 uczy uczniów dobrej praktyki korzystania z Internetu i sieci komputerowej. 
 
Wytyczne 
Wszyscy nauczyciele posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do 
kontrolowania, w jaki sposób każdy uczeń korzysta z tego medium.  Wiedza ta oraz 
umiejętności są regularnie uaktualniane, co pozwala uczącym nakierowywać 
uczniów na odpowiednie treści w Internecie.  Poza szkołą natomiast, to na 
rodzicach/opiekunach spoczywa odpowiedzialność za nadzorowanie, jak dzieci 
korzystają z Internetu – identycznie, jak ma się to w przypadku innych mediów, 
takich jak telewizja, telefony komórkowe, filmy, radio, płyty CD. 
 
Pracownicy szkoły chętnie pomogą rodzicom, jeśli będą mieli jakieś zapytania 
dotyczące korzystania z komputerów w domu celem uzyskiwania informacji. 
 
 Szkoła zapewnia filtrowany, kontrolowany dostęp do Internetu uczniom i swym 

pracownikom.  Niemniej żaden system filtrowania nie jest całkowicie pewny, 
dlatego też nauczyciele sprawdzają, czy uczniowie korzystają z komputerów w 
sposób odpowiedzialny. 



 Rodzice mogą na życzenie otrzymać kopię szkolnej polityki akceptowalnego 
korzystania z Internetu. 

 Uczniowie i nauczyciele są świadomi tego, że szkoła może oraz prowadzi zapis i 
rejestrację odwiedzanych przez nich witryn internetowych, dokonywanych w 
Internecie poszukiwań, a także wysyłanej i otrzymywanej poczty elektronicznej. 

 Uczniowie i nauczyciele wiedzą także, że kontrolowane są pliki przechowywane 
na szkolnych komputerach, podobnie jak i komunikowanie się dokonywane 
poprzez szkolną sieć.  Podczas gdy respektuje się i chroni prawo do prywatności 
poprzez hasła kontrolne, użytkownicy muszą wiedzieć, że pliki przechowywane 
na szkolnych serwerach nie są całkowicie, bezwarunkowo prywatne. 

 
Uczniów zachęca się do: 
 
 Komunikowania się przy pomocy poczty elektronicznej z innymi uczniami i 

szkołami wtedy, gdy taka czynność jest częścią zajęć lekcyjnych. 
 Wykorzystywania Internetu do pogłębiania wiedzy i wyszukiwania informacji 

związanych z nauką w szkole. 
 Zwiększania swej wiedzy o technologiach informatyczno – komunikacyjnych. 

 
Uczniom zabrania się: 
 
 Kopiować, zapisywać i/lub rozprowadzać materiały chronione prawami 

autorskimi bez zgody.  Jeśli uczeń nie ma pewności co do tego, czy dany 
materiał jest chroniony prawami autorskimi, wówczas odpowiedniej informacji 
udzielą im nauczyciele. 

 Subskrybować jakiekolwiek usługi czy zamawiać jakiekolwiek produkty. 
 Grać w gry komputerowe lub korzystać z tzw. interaktywnych „chat roomów”. 
 Korzystać z sieci w taki sposób, który zakłóca użytkowanie z sieci innym uczniom. 
 Pobierania oprogramowania czy innych plików bez zgody nauczyciela. 
 Instalowania oprogramowania na jakikolwiek szkolny sprzęt, chyba że za zgodą 

nauczyciela. 
 Wysyłania nieodpowiednich emaili. 
 Publikowania, dzielenia się czy rozprowadzania jakichkolwiek osobistych 

informacji o innych użytkownikach (takich jak: adres zamieszkania, adres email, 
numer telefonu). 

 Używania haseł innych użytkowników lub zezwalania innym użytkownikom do 
korzystania z ich haseł. 

 Przekazywania innym jakichkolwiek informacji lub brania udziału w takich 
czynnościach, które mogą spowodować utratę bądź zniszczenie efektów pracy 
innych uczniów. 

 Korzystania ze szkolnego Internetu bez obecności nauczyciela. 
 Pozyskiwania, wysyłania, kopiowania czy wyświetlania obraźliwych informacji 

czy zdjęć. 
 Używania zwrotów obscenicznych, dyskryminujących lub o charakterze 

rasistowskim; dręczenia, obrażania lub atakowania innych. 
 Niszczenia komputerów, systemów komputerowych lub sieci komputerowych. 
 Używania szkolnego sprzętu komputerowego do wszelkich innych działań, które 

pogwałcają szkolne zasady czy politykę szkoły. 
 



 
 


