Zasady korzystania z iPada
Korzystanie z iPadów
1. Urządzenia te są przeznaczone przede wszystkim do celów szkolnych. Ipady muszą być
przewożone między szkołą a domem zgodnie z instrukcjami wychowawcy lub
nauczyciela.
2. Korzystanie z iPadów podczas lekcji jest dozwolone tylko na polecenie nauczyciela, w przeciwnym
razie urządzenia pozostają w tornistrze lub w szafce.
3. Urządzenia nie mogą być używane podczas przerw.
4. Podczas pobytu w szkole zabronione jest korzystanie z portali społecznościowych (Facebook,
Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp itp.). Serwis Youtube może być wykorzystywany do celów
dydaktycznych wyłącznie po uprzednim wydaniu polecenia przez nauczyciela.
5. Granie w gry komputerowe jest w szkole zabronione. Korzystanie z aplikacji i gier edukacyjnych jest
dozwolone wyłącznie za zgodą nauczyciela.

Obowiązki uczniów
1. Każdy uczeń jest odpowiedzialny za swoje własne urządzenie. Każda osoba, która wypożyczyła
urządzenie ze szkoły (wypożyczone Ipady) ponosi również odpowiedzialność za wszelkie
uszkodzenia.
2.

Urządzenie powinno być zawsze zabezpieczone pokrowcem ochronnym i chronione przed płynami
i innymi przedmiotami znajdującymi się w plecaku. Nie wolno zdejmować ochronnego pokrowca
(etui).

3. Do szkoły należy zawsze przynosić urządzenie z naładowaną baterią.
4.

Wymagane dane dostępowe (nazwy użytkowników i hasła) muszą być dostępne przez cały czas.

5.

Zawsze musi być wystarczająco dużo wolnej pamięci na pracę w szkole. Jeśli zabraknie miejsca
w pamięci, należy natychmiast usunąć prywatne aplikacje i dane.

6. Kopia zapasowa GoodNotes musi być przesyłana do IServ co tydzień.
7. Opracowane dane muszą być zawsze przechowywane w IServ, a nie w urządzeniu. Filmy wideo będą
przechowywane na zewnętrznych dyskach lub w innych miejscach w porozumieniu z nauczycielami.
8.

Aplikacje i dane muszą być uporządkowane w taki sposób, aby można je było szybko
znaleźć w dowolnym momencie.

9. Należy mieć przy sobie słuchawki, a w razie potrzeby zakupić je.

Zawartość, ochrona danych i bezpieczeństwo
1. Fotografowanie, nagrywanie filmów i dźwięku na terenie szkoły jest zabronione,
z wyjątkiem celów dydaktycznych.
2.

Na urządzeniu nie wolno używać ani przechowywać zdjęć, filmów, muzyki, aplikacji ani innych treści
multimedialnych o charakterze rasistowskim, pornograficznym, zawierających przemoc, niezgodnych
z konstytucją, zniesławiających lub niestosownych do wieku.

3.

Pobieranie lub przesyłanie (download i streaming) filmów, muzyki i gier jest dozwolone na terenie
szkoły tylko w celach dydaktycznych.

W jaki sposób rodzice i opiekunowie mogą i powinni towarzyszyć dziecku
podczas korzystania z iPada w domu?
1.

Zapewniając dostęp do internetu w domu.

2. Rozmawiając z dzieckiem o tym, jak ostrożnie obchodzić się z urządzeniem: urządzenie powinno być
przechowywane w bezpiecznym miejscu, powinno być zawsze w pokrowcu, noszone w plecaku itp.
3. Zawierając z dziećmi porozumienie dotyczące korzystania z mediów w czasie wolnym:
https://www.mediennutzungsvertrag.de/ & www.klicksafe.de/eltern/
4. Zapewniając dzieciom i młodzieży spokojny sen. Prosimy o niezostawianie smartfonów
i tabletów w pokoju dziecięcym w nocy.
5.

Zwracając uwagę na różne formy spędzania czasu wolnego, takie jak np.: uprawianie sportu, muzyka
i spotkania z przyjaciółmi.

6.

Rozmawiając z dziećmi o aktywnościach i przyjaźniach w sieci.

7.

Rozmawiając z dziećmi o problematycznych treściach i zachowaniach w internecie
(pornografia, przemoc, nękanie / mobbing w sieci). Należy być wrażliwym,
szanować granice dziecka oraz pozostać otwartym na pytania i tematy dzieci.

8. Wspólnie z dzieckiem wypróbować ulubione gry i strony w sieci.

Deklaracja rodziców / opiekunów prawnych:
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______________________________________________________________________
data

podpis ucznia / uczennicy

_______________________________________________________________________________________
data

podpis rodziców / opiekunów prawnych

klasa: __________

