
Netykieta - zbiór zasad zachowania się w sieci, w tym podczas pracy zdalnej 

(zauważ, to ogólne zasady dotyczące każdego, nie tylko ucznia:), być może to zasady, które będą 

obowiązywały Ciebie w przyszłości w pracy zawodowej) 

1. Szanuj innych - Internet to ludzie, szanuj ich i siebie (zwroty grzecznościowe, powitania). 

2. Stop hejtowi -  Nie daj się sprowokować, nie publikuj poniżających komentarzy czy grafik. Nie 

upominaj innych np.: w sprawie pisowni, od tego jest nauczyciel. Nie wyśmiewaj błędnych odpowiedzi - 

pamiętaj, uczymy się również na błędach. 

3. Grafika, hej! Zastanów się nad wizerunkiem graficznym pisma, nadużywanie wielkich liter 

powoduje, że postrzegam Cię jako krzykacza, pomyśl, że Twoja czcionka może mnie obrażać - pisz 

zgodnie z zasadami polskiej pisowni.  

4. Nie spamuj - np.: przez pisanie bliżej nie sformułowanych zdań, obrazków, zapisów w innych 

językach - ja też mam translator. 

5. Komunikacja - język dostosuj do odbiorców i miejsca, w którym piszesz. Pamiętaj, jestem Twoim 

nauczycielem, oczekuję od Ciebie kultury. Staraj się pisać poprawnie - jeżeli pochłonie Cię dyskusja  

i popełnisz błędy ortograficzne nie obniżę Ci oceny. 

6. Nie używaj wulgaryzmów. 

7. Emotikony -  tylko takie jak ustalimy na 1 spotkaniu, np:, kciuk w górę na obecność. Inne znaki 

mogą mi sprawić przykrość, nawet kciuk w dół - to, że się ze mną spotykasz to dobra wola, nie zmuszam 

Cię (możesz pracować indywidualnie przez e-dziennik). Nie obrażaj mnie, zamieszczając obrazki kupy lub 

inne - pomyśl. 

8. Nie trolluj-  to publikowanie zaczepnych treści wyłącznie po to, by wywołać reakcję. Nie rób tego: 

dyskutuj merytorycznie, elegancko i kulturalnie. Trzymaj się faktów. 

9. Prawo autorskie,  prawo do własności w sieci - zamieszczając materiały zaczerpnięte z różnych 

źródeł, podaj autora i źródło. Wiem, że korzystasz z różnych portali uławiających życie uczniowi. 

Pamiętaj, że przywłaszczanie sobie cudzych treści to kradzież, plagiat. Wolę dokonać analizy Twojej 

pracy i ocenić Cię zgodnie z PZO. 

10. Bądź jak Zawisza z Grabowa -  nie nagłaśniaj powierzonych Ci sekretów, zdjęć, dotrzymaj słowa. 

11. Klasa on line zajęć nie wolno fotografować, nagrywać, robić print screenów I upubliczniać. Złamanie

 tej zasady wiąże się z wykluczeniem z tej formy nauczania i konsekwencjami prawnymi. 

12. Nie nadużywaj pytań, zawsze możesz sprawdzić czat później, może odpowiedź już padła. 

13. Zgłaszanie się - wierz mi, że cieszę się, kiedy jesteś aktywny mój uczniu, ale wystarczy, że po 

zadaniu pytania zgłosisz się raz, chcę widzieć też aktywność Twoich kolegów. 

14. Jak Cię widzą, tak Cię piszą: 

a. Pracujemy na wielu platformach, jeżeli Twój nick jest obraźliwy, nie widzę Twego imienia i nazwiska,

 zostajesz zablokowany. 



b. Maile, z obraźliwymi nazwami są nieodczytywane. 

c. Podczas wideo konferencji, oczekuję, że przygotujesz się do niej, jak do lekcji w szkole, czyli 

będziesz ubrany, uczesany, nie będziesz wykonywał innych czynności poza lekcyjnymi, będziesz miał 

włączoną kamerę. 

15. Za bezprawne wykorzystanie wizerunku będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o 

prawie autorskim  i prawach pokrewnych. 

TO UŁATWIA PRACĘ ZDALNĄ 

 Zanim dołączysz do spotkania wyłącz mikrofon i włącz kamerę.  

 Loguj się imieniem i nazwiskiem. 

 Zgłaszaj się przez ustalony sygnał. 

 Podczas zajęć wykonujemy polecenia nauczyciela, w tym odnoszące się do obsługi mikrofonu  

i kamery. 

Wyżej wymienione sytuacje będą kwalifikowane jako cyberprzemoc i punktowane według statutu 

szkoły.  

Powtarzające się akty agresji skutkować będą naganą wychowawcy (-20), następnie naganą dyrektora 

szkoły (-40). 

Godna postawa, pomoc kolegom i koleżankom, np.: instrukcja zmiany awatara - zostaną docenione 

dodatnio.  
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