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I.

CELE

Przepisy te, zwane równiez, pod nazwa Przepisy o Przyjetym Sposobie Uzytkowania Przez
Uczniów Elektronicznej Sieci Polaczonych Technologii (“Student Acceptable Use for Electronic
Network Related Technologies and Access Policy”, “AUP”) ustanawiaja zasady na jakich
uczniowie Chicagowskich Szkól Publicznych (“CPS”) uzywaja systemu Elektronicznej Sieci
Polaczonych Technologii CPS (Siec CPS).
Zasady te okreslaja na jakich warunkach
uprawnieni uczniowie moga korzystac z dostepu i uzywac tych srodków. Przepisy ustalaja
równiez kryteria etyczne i prawne przy korzystaniu z Sieci CPS oraz zapewniaja ich zgodnosc z
Ustawa o Ochronie Dzieci przed Szkodliwymi Materialami Internetowymi. Prywatne urzadzenia
elektroniczne podlaczone do Sieci CPS beda podlegaly tym samym zasadom.
Autoryzowane uzywanie srodków dostepu do informacji przez ucznia musi byc zgodne z celem
edukacyjnym dla jakiego zostal on uczniowi udostepniony. Uzywanie Sieci CPS przez uczniów
jest ich przywilejem majacym na celu pomóc uprawnionym w wypelnianiu zadan zwiazanych z
ich edukacja. Siec CPS udostepnia uprawnionym uczniom mozliwosc efektywnej komunikacji ze
szkolami, nauczycielami, pracownikami administracji, agencjami rzadowymi jak równiez
spolecznoscia
oraz ekspertami edukacyjnymi.
Udostepnione srodki powinny zarówno
wzbogacac doswiadczenia naukowe uczniów jak równiez byc wykorzystywane w mysl
przepisów i zasad ustalonych przez Kuratorium Oswiaty Chicagowskich Szkól Publicznych
(„Kuratorium”). Uczniowie CPS dzieki korzystaniu z Sieci CPS beda wzbogacac swa wiedze i
umiejetnosci, które przygotuja ich do zycia w spolecznosci coraz bardziej zorientowanej na
technologie.
II.

DEFINICJE
A.

Elektroniczna Siec Polaczonych Technologii CPS (“Siec CPS”) jest
systemem komputerów, serwerów, bazy danych, przekazników i wyposazenia
nauczania poprzez siec internetowa polaczonych z Siecia CPS. Komponenty te
moga fukcjonowac w polaczeniu kablowym lub bezkablowo (LAN) przy uzyciu lini
zewntetrznych typu T-1, BRI, PRI, VPN, Dialup, Distance Learning Equipment,
których wlascicielem lud dzierzawca jest CPS.

B.

Distance Learning Equipment / Wyposazenie Nauczania na Odleglosc
umozliwia organizowanie spotkan, kursów ksztalceniowych i seminariów
oddalonych od siebie placówek przy uzyciu video oraz/lub sprzetu do
videokonferencji oraz/lub systemu media management w poszczególnych
klasach lub biurach.

C.

Poczta Elektroniczna (e-mail) sklada sie z komputerowo przekazywanych
informacji wlacznie z tekstem, grafika, dzwiekiem lub innych form informacji lub
ich kombinacji stworzonych lub otrzymanych przy pomocy systemu
komputerowego wraz z przesylanymi danymi, tekstem i wszelkimi zalacznikami.

D.

Internet jest siecia swiatowych systemów telekomunikacyjnych zapewniajacym
lacznosc tysiacom mniejszych sieci.

III.

E.

Inne Urzadzenia Elektroniczne
zawieraja (ale nie sa ograniczone do):
telekomunikacje bezkablowa, telefony komórkowe, pagery, pagery z tekstem,
dwustronne pagery z tekstem oraz personalne notatniki cyfrowe które moga ale
nie musza byc polaczone z infrastruktura sieci.

F.

Haslo/Kod jest slowem lub kombinacja liter i numerów, które musza byc uzyte
aby mozna bylo polaczyc sie z Internetem, siecia serwisów internetowych lub
aby mozna zmodyfikowac konkretne oprogramowanie / software (jak np. funkcje
kontroli rodziców przy uzyciu komputera).

G.

Uczen upowazniony do korzystania z Sieci, to uczen pobierajacy nauke w CPS.

H.

Website/Strona Internetowa jest zbiorem “stron” internetowych lub plików w
Internecie polaczonych z soba i organizowanych przez firme, instytucje lub
indywidualna osobe.

ZASADY OGÓLNE
A.

UPRAWNIENI UZYTKOWNICY
Warunkiem korzystania z Sieci CPS jest stosowanie sie do zasad przez
wszystkich uprawnionych uczniów. Generalna zasada CPS jest promowanie
legalnego, odpowiedzialnego i stosownego uzywania komputerów. Zasady te
stosuje sie zawsze gdy istnieje polaczenie z przewodowa lub bezprzewodowa
siecia Zarzadu przy uzyciu lini zewntetrznych takich jak: T-1, BRI, PRI, VPN,
Dialup, DSL, Distance Learning Equipment, Personal Digital Assistants, oraz
innych urzadzen elektronicznych.

B.

ZRZECZENIE Z ODPOWIEDZIALNOSCI
Zgodnie z Ustawa o Ochronie Dzieci przed Szkodliwymi Materialami
Internetowymi CPS stosuja systemy filtrujace w celu ochrony uzytkowników
przed nieprzyzwoitym materialem. Internet jest zbiorem tysiecy swiatowych sieci i
organizacji zawierajacych miliony stron i róznych informacji. Uzytkownicy
ostrzegani sa przed tym, ze wiele ze stron internetowych zawiera materialy
napastliwe, o tresci seksualnej, nieodpowiednie dla mlodziezy wlacznie z takimi
kategoriami jak (ale nie tylko): Dla Doroslych; Nagosc; Seks; Gry Hazardowe;
Przemoc; Bron; hacking (lamanie kodów); Osobiste/Randki; Bielizna/Kostiumy
Kapielowe; Rasizm/Nienawisc; Brak Zasad; Nielegalne/Pod znakiem Zapytania.
W ogóle trudno jest nie miec zadnej stycznosci z takimi materialami uzywajac
Internet. Nawet nieszkodliwe poszukiwanie informacji moze prowadzic do stron
internetowych zawierajacych napastliwe tresci. Dodatkowo, posiadanie
elektronicznej skrzynki pocztowej w internecie (e-mail) moze prowadzic do
otrzymywania niechcianej poczty zawierajacej powzsze materialy. Uprawnieni
uzytkownicy korzystajacy z Internetu robia to na wlasne ryzyko. Zaden system
filtrujacy nie gwarantuje stuprocentowej efektywnosci i jest mozliwe ze system
taki zawiedzie. W przypadku kiedy system filtrujacy zawiedzi e i dzieci oraz
nadzorujacy dostana sie na strone internetowa zawierajaca nieodpowiedni
oraz/lub szkodliwy material, Kuratorium Oswiaty nie bedzie za to odpowiadac.
Azeby zminimalizowac takie niebezpieczenstwo korzystajacy z Sieci CPS
uczniowie stosuja sie do nastepujacych zasad.

IV.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SIECI CPS
A.

PRAWIDLOWE UZYWANIE SIECI
Uczniowie CPS moga korzystac z bogatych zródel udostepnionych przez Siec
CPS w celu wypelniania zadan zwiazanych z edukacja. Nauczyciele oraz inni
pracownicy szkolni powinni pomagac uczniom uzywac Sieci CPS tak aby
nauczyli sie oni jak korzystac z ofert Internetu jak: grupy dyskusyjne, instant
messaging, chat rooms, mogacych dostarczyc wartosciowe informacje naukowe
z innych klas, szkól i zródel narodowych lub miedzynarodowych. Oprócz zasady
wedle której korzystanie z Sieci CPS sluzy celom scisle naukowym, oczekuje sie
od korzystajacych z niej uczniów, ze beda stosowali sie do powszechnie
stosowanych zasad i etykiety. Zasady te zawieraja (ale sie do nich nie
ograniczaja) jak nastepuje:

B.

1.

Badz uprzejmy.
Nie badz napastliwy w swych wiadomosciach
wysylanych innym uzytkownikom.

2.

Uzywaj poprawnego jezyka. Nie przeklinaj; nie uzywaj wulgarnych slów
lub nieodpowiedniego jezyka.

3.

Nie przekazuj osobistych informacji innych uczniów lub kolegów takich
jak: kodu, adresów, numerów telefonu.

4.

Uzywaj srodki te tak, abys nie przeszkadzal innym uprawnionym uczniom
korzystajacym z sieci.

5.

Nie wysylaj, kopiuj, przesylaj lub w inny sposób udostepniaj materialów,
które sa sprzeczne z prawem, niebezpieczne lub moga stanowic
zagrozenie.

NIEPRAWIDLOWE UZYWANIE SIECI
Zabrania sie nieprawidlowego uzywania Sieci CPS. Dzialania, które sa
niprawidlowym uzywaniem Sieci CPS i nie sa wyszczególnione w innych
meijscach zawieraja, ale sie nie ograniczaja do nastepujacych:
1.

Uzywanie Sieci CPS w jakimkolwiek wymiarze w celach niezgodnych z
prawem.

2.

Uzywanie Sieci CPS w jakimkolwiek wymiarze dla celów
pornograficznych
lub
obscenicznych
obejmujacych,
ale
nie
ograniczajacych sie do odtwarzania lub ogladania jakiegokolwiek
materialu o zawartosci seksualnej. Jezeli uprawniony uczen dotrze przez
nieuwage do takich informacji, jest on zobowiazany niezwlocznie
poinformowac o tym nauczyciela lub dyrektora szkoly. Zapobiegnie to
wszczecia postepowania przeciwko lamiacego powyzsze zasady.

3.

Uzywanie Sieci CPS w celu nagabywania albo dystrybucji informacji
majacej wzniecic przemoc, szkody osobiste lub na zdrowiu, czy
przesladowanie innych.

C.

4.

Uzywanie Sieci CPS niezgodne z celami naukowymi takimi jak, ale sie do
nich nieograniczajace: gry hazardowe, zaklady, listy ”lancuszki”, dowcipy,
prywatne interesy, losowania, dzialalnosc religijna lub polityczna.

5.

Uzywanie Sieci CPS w celu publikowania posrednio lub bezposrednio
oswiadczen, z wyjatkiem wiadomosci zawierajacych cytowane reguly,
zasady Kuratorium Oswiaty, procedury, dokumenty publikowane przez
CPS lub inne oficjalne zródla.

6.

Uzywanie internetowych chat rooms, grup dyskusyjnych i bezposredniego
przesylania wiadomosci jezeli sluzy to celom osobistym, a nie naukowym.

7.

Profanacja lub obscenicznosc, które sa ogólnie uznane za napastliwe lub
majace na celu zastraszenie osób okreslonej rasy, plci, wyznania
religijnego, orientacji seksualnej oraz osób niepelnosprawnych.

8.

Plagiatorstwo (przypisywanie sobie autorstwa) jakichkolwiek informacji
uzyskanych przy pomocy Sieci CPS jak równiez sieci z nia powiazanych.

9.

Uzywanie materialów chronionych prawem autorskim wlacznie z
programami bez zgody uprawnionych oraz wbrew prawu stanowemu,
federalnemu lub miedzynarodowemu. (Jezeli uczniowie nie sa pewni, czy
naruszaja prawa autorskie, powinni spytac sie swych nauczycieli lub
specjalistów komputerowych w szkole. Zacheca sie szkolny personel
laboratoriów komputerowych do kontaktowania sie z Office of Technology
Services w przypadku zaistnienia niepewnosci przy korzystaniu z
materialów mogacych byc chronionych prawem autorskim)

10.

Naruszanie jakiejkolwiek czesci Ustawy o Dokumentacji Szkolnej
Uczniów Stanu Illinois (Illinois School Student Record Act), która reguluje
prawa uczniów do prywatnosci i poufnego wykorzystywania okreslonych
informacji obejmujacych ale nie ograniczonych do ocen uczniów oraz
wyników ich testów.

11.

Uzywanie Sieci CPS w celu osiagania korzysci finansowych lub
przeprowadzania jakichkolwiek transakcji finansowych.

POUFNOSC DANYCH
Wszyscy uprawnieni uczniowie sa zobowiazani do bezzwlocznego informowania
swych nauczycieli lub dyrektora szkoly o lamaniu zasad poufnosci danych,
przekazywaniu adresów internetowych lub poczty elektronicznej zawierajacej
materialy nieprzyzwoite (tak jak definiuje je Sekcja III B powyzszych zasad).
Uprawniony do tego personel bedzie informowal o lamaniu zasad Kuratora
Rejonowego lub
Dyrektora Biura Technologii albo inne osoby do tego
uprawnione w systemie Chicagowskich Szkól Publicznych.
Zwloka lub
niepoinformowanie o lamaniu zasad moze byc przyczyna wszczecia
postepowania przeciw uczniowi korzystajacemu z Sieci w mysl zasad Kodeksu
Dyscyplinarnego Chicagowskich Szkól Publicznych (Uniform Discipline Code,
“UDC”) oraz zasad i praw ustanowionych przez Kuratorium Oswiaty.

W celu zapewnienia poufnosci danych Sieci CPS zabrania sie uczniom:

V.

1.

Laczenia sie przez modem z jakimikolwiek serwerami, przekaznikamii
uslug internetowych, (“ISP”) lub laczenia sie przez linie digitalne (Digital
Subscriber Line “DSL”) w czasie korzystania z Sieci CPS gdy dziala linia
T-1.

2.

Swiadomego zaklócania Sieci CPS innym uzytkownikom obejmujacego
lecz nie ograniczajacego sie do szkodliwego uzywania wszelkich
procesów, programów lub instrumentów w celu uzyskania kodów albo ich
lamania (“hacking”), zawierajacego m.in. nielegalne laczenie sie z
systemem elektronicznym w celu uzyskania poufnych informacji.

3.

Swiadomego rozprowadzania virusów komputerowych albo programów
zaklócajacych prace systemów komputerowych, komputerów, innych
programów oraz ich czesci, filtrowania komputerów bez autoryzacji.

4.

Ujawniania zawartosci istniejacych plików na kompuerach CPS,
prywatnych dokumentów, korespondencji, albo innych informacji
przeznaczonych
dla
osób
trzecich.
Uprawnionemu
uczniowi
korzystajacemu z Sieci nie wolno dzielic sie kodem lub jakimikolwiek
informacjami mogacymi zaklócic poufnosc innych uzytkowników.

5.

Nagrywania nielegalnych gier, programów, plików, elektronicznych
mediów oraz aplikacji z Internetu mogacych stanowic zagrozenie dla
Sieci CPS.

UCZNIOWSKIE STRONY INTERNETOWE
1.

Cele Edukacyjne
Uprawnieni uczniowie korzystajacy z sieci moga tworzyc strony internetowe
bedace czescia ich zadan klasowych. Materialy prezentowane na uczniowskich
stronach internetowych musza odpowiadac celom I zalozenion edukacyjnym
klasy. CPS zastrzega sobie prawo kontroli uczniowskich stron internetowych.
Tylko uczniowie których rodzic/e lub opiekun/owie wypelnili zalaczony formularz
Zgody Rodzica (Zalacznik A) moga zamiesczac swe prace, zdjecia na
uczniowskich stronach internetowych. Uczniowie których prace, podobizny (tak
jak utrwalone zostaly na fotografiach, video lub przez inne media) czy glosy
prezentowane na uczniowskich stronach internetowych powinny byc
identyfikowane jedynie imieniem w celu zachowania konfidencjalonsci i
poufnosci.

2.

Tworzenie Internetowych Stron Uczniowskich
Uczniowie tworzacy strony internetowe powinni czerpac informacje dotyczace
procesu oraz zasad ich tworzenia ze strony: www.schoolhosting.cps.k12.il.us.

VI.

KONTROLOWANIE
Siec CPS jest rutynowo kontrolowana w celu zapewnienia efektywnosci systemu.
Uprawnieni uczniowie korzystajacy z Sieci powinni byc swiadomi, ze uzy wajac jej wraz z
korzystaniem z poczty elektronicznej, moga byc obiektem stosownej i umiarkowanej
kontroli przez OTS która bazuje na prawie stanowym i federalnym. Wszelka dzialalnosc
zwiazana z lamaniem lub pomocna w lamaniu powyzszych zasad moze zostac
zgloszona do odpowiednich organów i bedzie obiektem sankcji przewidzianych tymi
zasadami lub w UDC.

VII.

PRZYJECIE RYZYKA
CPS dolozy wszelkich staran aby system Sieci CPS oraz wszelkie informacje byly
akuratne. Jednakze upowaznieni uczniowie korzystajacy z sieci sa swiadomi, ze nie ma
stu-procentowej gwarancji dotyczacej pelnosci, jakosci i waznosci dostepnych danych i
informacji. CPS nie daje n.p. zadnych gwarancji, ze Siec CPS bedzie bezbledna i wolna
od wirusów komputerowych. Korzystajac z oferowanych srodków
upowaznieni
uczniowie korzystajacy z sieci zgadzaja sie zwolnic Kuratorium Oswiaty z jakichkolwiek
roszczen wlacznie z roszczeniami spowodowanymi posrednio lub bezposrednio,
bedacymi wynikiem wypadku i szkody jakiegokolwiek chrakteru wynikajacej z uzywania
lub niemoznosci uzywania sieci oraz zaniedbania wyniklego z dzialalnosci Sieci CPS.
Upowaznieni uczniowie korzystajacy z sieci przyjmuja do wiadomosci, ze informacje
które moza otrzymac uzywajac sieci i innych polaczen, moga byc niepelne. CPS nie ma
wplywu na tresc i nadzór nad tymi materialami. CPS nie daje zadnych gwarancji,
posrednio lub bezposredenio dotyczacych pelnosci, jakosci i waznosci dostepnych
danych i informacji oraz informacjami bedacymi w/lub przekazywanymi przez Siec CPS
z innych sieci. Upowaznieni uczniowie korzystajacy z sieci robia to na wlasne ryzyko.

VIII.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOSCI
Upowazniony uczen korzystajacy z sieci zwalnia Kuratorium Oswiaty z wszelkiej
odpowiedzialnosci z tytulu roszczen, oplat prawnych (za adwokata) wyniklych podczas
korzystania z sieci i wyniklych z niego szkód posrednich lub bezposrednich
korzystajacego z Sieci CPS lub osób trzecich.

IX.

SANKCJE PRAWNE
Niestosowanie sie do zasad moze byc powodem sankcji przeciw korzystajacemu z sieci
poczawszy od odebrania kilku lub wszystkich przywilejów korzystania z sieci, a
skonczywszy na wydaleniu i ukaraniu w mysl przepisów UDC. Osoba nie stosujaca sie do
zasad i której przywileje do korzystania z Sieci CPS maja byc odebrane przez pracownika
szkoly, ma prawo w ciagu 30 dni do pisemnego odwolania od tej tej decyzji do dyrektora
szkoly. Decyzja dyrektora szkoly bedzie decyzja ostateczna.
Jezeli dostep do korzystania z Sieci CPS zostal odebrany upowaznionemu uczniowi z
niej korzystajacemu przez pracownika Sieci CPS w wyniku zlamania powyzszych zasad,
uczniowi przysluguje prawo odwolania do Kuratora Generalnego lub osoby przez niego
do tych spraw wyznaczonej.
Lamiacy zasady uczen któremu odebrano prawo korzystania z Sieci CPS musi
rozumiec, ze nie ma zobowiazania do ponownego stworzenia mu/jej takich mozliwosci.

ZALACZNIK A
FORMA ZGODY RODZICA
Szkola ______________________
Data ________________________
Board of Education
City of Chicago
125 South Clark Street
Chicago, Illinois 60603
Ja ______________________________________________________wyrazam zgode na
(pelne nazwisko i relacja do ucznia)
fotografowanie, filmowanie video , nagrywanie na tasmie oraz/lub przeprowadzanie wywiadów przez
Kuratorium Oswiaty w Chicago ("Kuratorium") lub prase na terenie posesji szkolnej w trakcie trwania
zajec szkolnych lub kiedy moje dziecko jest pod opieka Kuratorium. Dodatkowo, daje Kuratorium moja
zgode na kreatywne uzywanie prac wspólautorstwa lub autorstwa mojego dziecka w internecine, lub na
edukacyjnej plycie kompaktowej lub w innych mediach elektronicznych/digitalnych. Rozumiem, ze moje
dziecko bedzie identyfikowane jedynie pierwszym imieniem w celu zachowania konfidencjalonsci prac
wyzej wymienionych
Zezwalam równiez Kuratorium uzywac fotografi, podobizn, glosu mojego dziecka w Internecie lub
na edukacyjnych plytach kompaktowych lub innych mediach elektronicznych/digitalnych. Jako
rodzic/opiekun prawny dziecka zgadzam sie zwolnic Kuratorium, jego pracowników, powierników,
agentów, liderów, kontraktorów, ochotników i pracowników od jakichkolwiek roszczen, zazalen, skarg,
procesów lub innej formy odpowiedzialnosci która moze powstac z powodu lub bez albo byc
spowodowana uzyciem kreatywnych prac mego dziecka, jego fotografi, podobizny, lub glosu w telewizji,
radiu, na filmie albo w jakiejkolwiek formie drukowanej, lub w Internecine

czy innej formie mediów

elektronicznych/digitalnych.
Rozumiem I zgadzam sie na to, ze ani pieniadze ani inne korzysci w jakiejkolwiek innej formie
wlacznie z wynagrodzeniem za poniesione koszta wynikle u mnie lub u mojego dziecka nie beda
obciazaly nikogo innego jak tylko mnie, moje dziecko, naszych przedstawicieli, agentów lub inne
wyznaczone osoby w jakimkolwiek czasie w zwiazku z udzialem mojego dziecka w wyzej wymienionych
zajeciach lub powyzej wymienionych kreatywnych pracach, fotografiach, podobiznach lub tworzeniu
glosu.
Nazwisko dziecka _________________________
Adres _________________________________
_________________________________
_________________________________
_______________________________________
Podpis rodzica lub opiekuna
_______________________________________
Podpis Dyrektora Szkoly

Poprawki/Zmiany:
Dodatkowe Referencje:
Prawne Referencje:

Zmiany 02-0626-PO04 i 97-0325-PO2
105 ILCS 10/1 et seq. (Ustawa o Dokumentacji Szkolnej Uczniów Stanu
Illinois); Pub. L. No. 106-554 (Ustawa o Ochronie Dzieci przed Szkodliwymi
Materialami Internetowymi).

