
SZKOLNY KONTRAKT CYFROWY 

Zasady korzystania z Internetu w szkole opracowane zostały 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.  

Uczniowie zobowiązują się przestrzegad następujących zasad: 

KOMPUTERY 

1. Uczniowie korzystają z komputerów szkolnych pod opieką nauczyciela.  

2. Nauczyciele mają prawo kontrolowad 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 odmówid użytkownikowi dostępu lub zażądad odejścia od 

komputera, jeśli uzna, że jego zachowanie zagraża bezpieczeostwu 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 

ściąganie 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 uczniowie  stosują się do zasad 

bezpiecznego korzystania z Internetu 

TELEFONY KOMÓRKOWE 

Zasady korzystna z telefonów komórkowych znajdują się w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 3 

w rozdziale 7 Prawa i obowiązki uczniów, § 64. pkt. 2 

3) w szkole podczas zajęd edukacyjnych i przerw międzylekcyjnych obowiązuje 

bezwzględny zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innych 

urządzeo elektronicznych, urządzenia powinny byd wyłączone i schowane;  

4) dopuszcza się korzystanie z urządzeo elektronicznych wyłącznie do celów 

edukacyjnych i za zgodą nauczyciela;  

5) nie wolno filmowad, fotografowad i nagrywad pracowników szkoły oraz uczniów bez 

ich wiedzy i zgody;  



6) fakt korzystania z telefonu komórkowego przez ucznia nauczyciel odnotowuje 

w dzienniku elektronicznym. Pięciokrotne powtórzenie sytuacji skutkuje obniżeniem 

oceny z zachowania o jeden stopieo; 

W przypadku złamania zasad stosuje się kary przewidziane w statucie szkoły. 


