Kodeks 2.0 - w Szkole Podstawowej Nr 3 w Słupcy
1. Ucz i ucz się z TIK.





Nauczyciele innych przedmiotów niż informatyka zadają zadania, do wykonania
których niezbędny jest komputer i Internet oraz korzystają z TIK podczas swoich
lekcji,
Wykorzystujemy usługi chmurowe Office 365 do wykonywania zadań domowych
i zadań dodatkowych,
Korzystanie z gier i zabaw na lekcjach dozwolone jest tylko za zgodą nauczyciela
po wykonaniu zadań przewidzianych do realizacji na lekcji.

2. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie.




Podchodzimy krytycznie do informacji zawartych w Internecie, informacje
porównujemy z innymi źródłami,
Korzystamy z materiałów zawartych w internecie, a nie kopiujemy ich
bezmyślnie.

3. Nie kradnij i nie daj się okraść.




Szanujemy prawa autorskie innych użytkowników Internetu, zawsze podajemy
źródła, z których korzystamy,
Korzystamy ze stron zawierających materiały na zasadach wolnych licencji.

4. Komunikujmy się.







Każdy nauczyciel i uczeń naszej szkoły posiada w ramach usługi Office365 konto
poczty elektronicznej oraz dysk wirtualny SkyDrive,
Wykorzystujemy szkolną pocztę elektroniczną do komunikowania się i
konsultacji z nauczycielami oraz wysyłania prac domowych,
Uczniowie i rodzice naszej szkoły mają dostęp do dziennika elektronicznego,
Prowadzimy blogi, na których umieszczamy materiały edukacyjne, poradniki,
dzielimy się swoimi pasjami,
Przestrzegamy zasad etykiety w necie czyli netykiety.

5. Komputery pod ręką.




Uczniowie mogą korzystać z komputerów w szkole poza lekcjami, na przerwach,
przed i po lekcjach, po uzgodnieniu tej możliwości z nauczycielem,
Korzystamy z dostępnych urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety) w
celach edukacyjnych za zgodą nauczyciela.

6. Bądź bezpieczny w Sieci.





Dostrzegamy zagrożenia wynikające z bycia w Internecie i zdajemy sobie sprawę,
że nie jesteśmy anonimowi w sieci,
Nie podajemy osobom nieznanym swoich danych personalnych, adresowych,
telefonicznych i e-mailowych,
Korzystamy ze stron polecanych przez osoby dorosłe i bezpiecznych stron
edukacyjnych.

7. Nauczcie tego dorosłych.


Chętnie pomagamy osobom starszym oraz kolegom i koleżankom w korzystaniu z
komputera, telefonu komórkowego, internetu.

Wersja Kodeksu 2.0 obowiązująca od 23.01.2014r.

