Nr zasady wg CEO

SZKOLNY KODEKS 2.0
V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

1. Bądź
bezpieczny w
sieci

1. Korzystając z Internetu, dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych,
kierując się zasadą ograniczonego zaufania. Nie rozpowszechniamy
danych osobowych i informacji o życiu prywatnym.
2. Nie uruchamiaj i nie używaj programów o podejrzanym
pochodzeniu

2 Ucz i ucz się
z TIK

. 3. Nauczyciele, także korzystając z umiejętności uczniów, w miarę
możliwości uatrakcyjniają lekcje przez wykorzystywanie multimediów
i technologii cyfrowych (zdjęcia, animacje, filmy, prezentacje, muzyka,
4. Telefony komórkowe oraz komputery podczas lekcji wykorzystujemy
po wyraźnym poleceniu nauczyciela i w sposób przez niego określony
(m.in. używanie aplikacji edukacyjnych, elektronicznych słowników,
robienie zdjęć i nagrywanie materiału wideo w ramach tworzenia
materiałów multimedialnych).
5. Uczniowie naszej szkoły wykorzystują nowoczesne technologie do
rozwijania własnej kreatywności: m.in. współuczestniczą w tworzeniu
szkolnej telewizji internetowej TVLO oraz szkolnej gazetki NiecoDziennik
zdobywając w ten sposób wiedzę i umiejętności związane z obróbką
obrazu i dźwięku, a także warsztatu dziennikarskiego.
6. Uczniowie mają możliwość współtworzyć z nauczycielami szkolną
MultiBibliotekę - bazę zasobów multimedialnych do wykorzystania na
lekcjach oraz platformę edukacyjną

3 Z informacji
korzystaj
samodzielnie i
krytycznie

7. Nauczyciele w naszej szkole polecają uczniom zasoby internetowe,
ułatwiające samodzielne zdobywanie wiedzy.
Adresy “Dobrych stron www” udostępniane są na szkolnej stronie
internetowej.
8. Nauczyciele w naszej szkole znają zasady wyszukiwania i filtrowania
informacji w Internecie oraz informują o nich uczniów.

4 Nie kradnij i nie
daj się okraść

9. Nie publikujemy w Internecie materiałów, których autorstwa nie
jesteśmy pewni oraz bez zgody autora materiału.

okraść

10. Nauczyciele przekazują uczniom wiedzę na temat różnych rodzajów
praw autorskich, m.in. licencji Creative Commons.

5. Komunikujmy
się

11. Nie kopiujemy tekstów z Internetu, opatrując je własnym
nazwiskiem. Jeśli cytujemy tekst znaleziony w sieci, podajemy
informację o autorze
Uczniowie
naszej szkoły oraz ich rodzice mają dostęp do swoich
i 12.
źródło
materiału.
ocen oraz informacji o obecnościach w elektronicznym dzienniku.
13 Uczniowie naszej szkoły mają możliwość wypowiadania się w
kwestiach związanych z życiem szkoły za pośrednictwem fanpage’a
szkoły na Facebooku oraz formularza na stronie www szkoły, pod
warunkiem że czynią to w sposób nienaruszający godności osób
trzecich, w sposób kulturalny i przyjazny dla otoczenia.

14 Społeczność szkolna (nauczyciele, uczniowie, rodzice) używają
komunikatora e-dziennika oraz poczty elektronicznej w kontaktach między
sobą

15. Chętni nauczyciele tworzą i prowadzą przedmiotowe lub klasowe
grupy facebookowe.

6. Nauczcie tego
dorosłych

16. Uczniowie naszej szkoły próbują przekonać dorosłych do
wykorzystywania technologii cyfrowych, dzieląc się z nimi swoją wiedzą
i umiejętnościami w tym zakresie.

7 Komputery
pod ręką

17. Uczniowie mają prawo do korzystania z infomatu z dostępem do
Internetu, umieszczonego przy wejściu do szkoły, oraz dostępu do
Internetu za pośrednictwem działającego w szkole punktu dostępowego
tzw. Hot spot. Informacje o zasadach korzystania zostaną udostępnione
na szkolnej stronie internetowej i szkolnym fanpage’u.

Zasady opracowano na podstawie porad z tej strony http://www.ceo.org.pl/pl/szkola2zero/news/kodeks-20
oraz wybranych elementów gotowych już kodeksów następujących szkół::
Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmirogrodzie
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie
Gimnazjum nr 16 w Krakowie

