
. 

Ocвітні матеріали програми "Класна школа" доступниі на умовах: Ліцензія Creative Commons Із 
зазначенням авторства. Розповсюдження на тих самих умовах  (CC-BY-SA).

Проект „Класна школа" реалізується польскою неурядовою організацією "Школа з Класою" у партнерстві із Всеукраїнською Асоціацією 

Викладачів Історії та Суспільних Дисциплін «Нова Доба» та співфінансується Фондом «Освіта для Демократії» в рамках програми RITA  

– Зміни в регіоні Польсько-Американського Фонду Свободи.

ПРИКЛАДИ ШКІЛЬНИХ КОДЕКСІВ 2.0

Гімназія № 1 ім. Станіслава Виспянського в Любані 

1. Не керуйся чужими судженнями – май  власну думку.

2. Перевіряй вірогідність інформації, знайденої в інтернеті.

3. Бережи свою приватність — не розповідай про себе занадто багато, думай, коли публікуєш свої

фотографії. 

4. Придумуй складні паролі, змінюй їх час від часу, ніколи й нікому не відкривай їх.

5. Якщо хочеш зустрітися з кимось, з ким ти познайомився в мережі, то домовся про таку зустріч в

публічному місці і скажи про це комусь із дорослих. 

6. Учні можуть використовувати телефони під час перерв — слухати музику в навушниках, не

фотографувати і не записувати на відео нікого без його згоди. 

7. Використання телефонів під час уроків (інтернет, калькулятор, запис дослідів) необхідно кожного разу

погоджувати з учителем. 

8. Вчителі, батьки і учні можуть знати свої електронні адреси і використовувати їх у спілкуванні.

9. Учні показують батькам, дідусям та бабусям, що мультимедіа можуть полегшувати життя й розвиток.

10. Намагаємося надати учням доступ до шкільного безпровідного інтернету.

Гімназія ім. Мацея Ратая в Жміґроді 

1. ВІДКРИТІСТЬ — шкільний сайт mrat.pl підтримують учні. У кожному класі призначено учня, який має

право публікувати матеріали. 

2. ЧЕСНІСТЬ — завжди вказуємо джерело, яким користуємось під час виконання завдання. Знаємо основні

правила щодо авторських прав і дотримуємося їх. 

3. КРЕАТИВНІСТЬ — у школі є щораз більше занять, які проводяться на освітній платформі,

а комп'ютер у кожному класі служить учням і вчителям. 

4. КУЛЬТУРА — знаємо основи нетикету у спілкуванні онлайн і дотримуємось їх.

5. ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ — культурно і з повагою висловлюємося на форумах.

6. ПІДТРИМКА — вчителі створюють банк освітніх сайтів, які можуть використовувати учні.

7. БЕЗПЕКА — не відкриваємо своїх персональних даних, логінів, паролів у мережі.  Користуємося тільки

безпечними сайтами. 


