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Umowa dotycząca odpowiedzialnego korzystania z urządzenia 
 

 

• Będę korzystać wyłącznie z tych urządzeń, na korzystanie z których pozwolił(a) 

mi nauczyciel lub odpowiedzialna osoba dorosła. 

• Będę używać urządzeń tylko wówczas, gdy poprosi mnie o to nauczyciel lub 

odpowiedzialna osoba dorosła. 

• Ze wszystkimi urządzeniami będę obchodzić się z szacunkiem. 

• Nigdy nie usunę żadnych programów zainstalowanych przez szkołę bez 

uzyskania pisemnej zgody szkoły. 

 

• Będę przestrzegać wszystkich wytycznych określonych przez moją szkołę. 

• Zadbam o bezpieczeństwo i poufność wszystkich nazw użytkownika i haseł. 

• Będę używać wyłącznie własnych danych logowania (lub danych przekazanych 

mi przez nauczyciela) i nigdy nie udostępnię ich nikomu innemu. 

• Jeśli będę korzystać ze wspólnego urządzenia, po zakończeniu użytkowania 

wyloguję się ze swojego konta.  

• Będę uzyskiwać dostęp do aplikacji i stron internetowych wyłącznie za zgodą 

nauczyciela lub odpowiedzialnej osoby dorosłej. 

• W stosownych przypadkach użyję pseudonimów i awatarów, aby chronić 

swoją tożsamość.  

 

• Zadbam o prywatność danych osobistych własnych i innych osób. 

• Zdjęcia / filmy / pliki będę udostępniać wyłącznie za zgodą. 

• Nie będę robić nikomu zdjęć ani nikogo filmować bez uzyskania wyraźnej 

zgody takiej osoby. 

• Przed opublikowaniem/wysłaniem treści pomyślę i zastosuję zasadę THINK 

(treści muszą być: True = prawdziwe, Helpful = pomocne, Inspiring = 

inspirujące, Necessary = potrzebne, Kind = grzeczne). 

• Przez cały czas będę zachowywać się odpowiedzialnie i z szacunkiem. 

• Będę komunikować się wyłącznie z osobami, które odpowiadają za moją 

naukę / opiekę nade mną. 

• Będę rozpowszechniać lub udostępniać wyłącznie informacje związane z moją 

nauką. 

• Jeśli nie będę mieć pewności co do „wyskakującego okienka”, hiperłącza 

(linku), wiadomości e-mail lub czegokolwiek podejrzanego na moim 
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urządzeniu, przed kliknięciem poproszę o pomoc nauczyciela lub 

odpowiedzialną osobę dorosłą. 

• Nie otworzę pliku, chyba że wiem, kto go wysłał i że jest to bezpieczne źródło. 

• Nie będę odpowiadać na podejrzanie wyglądające wiadomości lub e-maile ani 

przesyłać ich dalej. 

• Nie będę rozpowszechniać ani świadomie pobierać złośliwego 

oprogramowania. 

• Powiadomię członków mojego gospodarstwa domowego, kiedy odbywa się 

będzie nauka online z przekazem wideo na żywo. 

• Podczas zajęć online będę przebywać w odpowiednim miejscu lub użyję 

odpowiedniego tła. 

• Rozumiem, że jeśli poczuję potrzebę opuszczenia spotkania lub ktoś w moim 

gospodarstwie domowym zechce, abym opuścił(a) spotkanie, mogę to zrobić 

w dowolnym momencie. 

• Jeśli zobaczę lub usłyszę coś, co sprawi, że ja lub mój rodzic/opiekun 

poczujemy się nieswojo, natychmiast powiadomię o tym nauczyciela lub 

inną osobę z personelu szkoły. 

• Dopilnuję, żeby po zakończeniu spotkania użyć funkcji „rozłącz się” lub 

„opuść spotkanie”.  

• Wyłączę powiadomienia lub wyskakujące okienka, które mogłyby pojawić się 

na moim ekranie. 

• Użyję funkcji „zgłoś się”, aby wziąć udział w dyskusji, jeśli zostanę o to 

poproszony(-a). 

• Podczas każdego spotkania w formie wideo lub audio będę postępować 

zgodnie z wytycznymi nauczyciela lub odpowiedzialnej osoby dorosłej w 

zakresie wyciszenia mikrofonu lub wyłączenia kamery. 

 

Wspólne użytkowanie urządzenia w domu 
     

Jeśli uzyskujesz dostęp do platformy Microsoft 365 lub innych szkolnych zasobów edukacyjnych 

online na urządzeniu współużytkowanym w domu, np. smartfonie, iPadzie/tablecie lub domowym 

komputerze stacjonarnym/laptopie: 

 

• Zawsze kontroluj dostęp do urządzenia za pomocą bezpiecznego hasła lub 

kodu.  

• Wejdź na platformę Microsoft 365, korzystając z zalecanej przeglądarki – 

Edge, Chrome, Safari lub Firefox.  

• W celu zwiększenia bezpieczeństwa wyłącz funkcję zapisywania haseł w 

swojej przeglądarce.  

• Pamiętaj, żeby po zakończeniu pracy na platformie Microsoft 365 

wylogować się i/lub zamknąć przeglądarkę. 

• Pamiętaj, żeby zablokować urządzenie / wylogować się z urządzenia, kiedy nie 

jest używane. 
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https://support.dashlane.com/hc/en-us/articles/360000051065-How-to-turn-off-the-built-in-password-manager-in-your-browser
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Zasoby bezpieczeństwa cyfrowego 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.thinkuknow.co.uk  https://5rightsfoundation.com  https://www.saferinternet.org.uk 
 
 

Prosimy wypełnić formularz na stronie 3 i zwrócić go do szkoły 
 
  

https://www.thinkuknow.co.uk/
https://5rightsfoundation.com/
https://www.saferinternet.org.uk/
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Umowa dotycząca odpowiedzialnego korzystania z urządzenia 

Responsible Use Agreement 
 

Zgoda ucznia 

Learner Agreement 

Wyrażam zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej umowy 

I agree to abide by the terms of this agreement 

Imię i nazwisko 

Name 

 

Grupa / klasa z kluczową osobą 

dorosłą 

Key Adult Group / Class 

 

Podpis 

Signature 

 

Data 

Date 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna 

Parent/Carer Agreement 

Wyrażam zgodę na dostęp mojego dziecka do odpowiednich 

zasobów cyfrowych zgodnie z warunkami niniejszej umowy 

I agree to my child accessing appropriate digital resources in line 

with the terms of this agreement 

Imię i nazwisko 

Name 

 

Podpis 

Signature 

 

Data 

Date 

 

 


