
ŻYCIE W SIECI 

O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ 

 

W chwili obecnej bardzo duża część Twojego życia toczy się w sieci. To tu się 

uczysz i tu utrzymujesz kontakty z koleżankami i kolegami. W  związku z tym 

warto pamiętać o kilku zasadach! 

 

1.OBOWIĄZEK SZKOLNY 

-Nie przestałeś być uczniem. Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest logować się 

codziennie do dziennika, bo na tej podstawie określana jest Twoja obecność lub 

nieobecność w szkole. Twoim obowiązkiem jest także brać udział w nauce zdalnej 

– uczestniczyć w lekcjach on-line i realizować materiał przekazywany przez 

nauczycieli, dzięki czemu zdobywasz oceny. 

 

2.SZACUNEK i WSPARCIE 

-W komunikacji przez Internet pamiętaj o zasadach szacunku! Zwracaj się do 

innych uprzejmie, stosuj zwroty grzecznościowe. Nie obrażaj, nie atakuj, nie 

używaj wulgaryzmów! Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.  

-Kiedy jesteś świadkiem ataku w Internecie na drugą osobę zgłoś to lub 

poinformuj zaufaną osobę dorosłą. 

-Nie rozsyłaj łańcuszków, nieprawdziwych informacji, podejrzanych linków. 

-Wspieraj swoich kolegów i koleżanki. Poproś o pomoc i wsparcie, gdy sam ich 

potrzebujesz. 
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-Wszyscy czekamy, aż możliwe będzie spotkanie w szkole. A na razie pamiętaj, 

że tak samo jak Ty tęsknisz, Twoi koledzy i koleżanki tęsknią za Tobą. Twoi 

nauczyciele także tęsknią za swoimi uczniami!  

 

3.BEZPIECZEŃSTWO 

-Korzystaj z oprogramowania antywirusowego. 

-Nie udostępniaj nikomu swoich danych osobowych oraz haseł. Nie przekazuj 

prywatnych informacji. 

-Nie otwieraj przesłanych przez nieznajome osoby linków ani załączników.  

-Pamiętaj: rozmawiając w Internecie z nieznajomym, nie masz pewności, kto jest 

po drugiej stronie. 

 

4.PRAWO 

-Stosuj się do zasad i regulaminów, które obowiązują w danej grupie lub podczas 

użytkowania danego programu.  

-Szanuj cudzą własność – nie podpisuj się pod pracami innych, podawaj autora 

rozsyłanych materiałów. 

-Nie nagrywaj ani nie rób zdjęć nikomu bez jego zgody. Nie rozpowszechniaj tak 

pozyskanych materiałów w Internecie. Nie wykorzystuj czyjegoś wizerunku bez 

zgody! 

 

5. NIE tylko INTERNET 

-Pamiętaj, że mimo wszystko obecne życie to nie tylko sieć. Staraj się 

wykonywać jak najwięcej czynności w realu.  Skorzystaj ze „100 pomysłów na 

zabawę w domu”, które znajdziesz na stronie internetowej naszej szkoły 

http://www.sp9bielsko.szkolnastrona.pl/p,1141,materialy 
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