
Поштовани ученици и родитељи,

Интернет  није  само  мрежа  рачунара,  него  и  велика  неформална  заједница  људи  са
властитим кодексом понашања.  Сви знамо да култура понашања није нешто са чим се
рађамо,  већ  нешто  што  стичемо  васпитањем,  с  тога  издвајамо  правила  понашања  на
интернету.

Правила понашања на интернету:

1. На туђим веб страницама, блоговима или форумима понашајте се као  пристојан
гост, што подразумева уљудно понашање и лепо изражавање.

2. Имајте  на  уму  увек  три  ствари:  Јесу  ли  информације  које  шаљете   добре,
истините и корисне?

3. Немојте псовати, лагати, вређати, претити и бити насилни према другима.
4. Не  учествујте  у  трачевима  и  расправама  у  којима  се  неко  оговара,  већ  радије

настојте некоме улепшати дан.
5. Када обликујете свој профил и стављате своју фотографијум упитајте се како бисте

се осећали да ту слику видите у дневним новинама.
6. Нигде на интернету не објављујте личне податке о својим пријатељима, садржај

ваше  електронске  комуникације  или  фотографијем  а  да  за  то  претходно  нисте
добили њихову сагласност.

7. Не исмевајте  нечији изглед или особине,  нити потпирујте  верскем националнем
раснем полне или било које друге сукобе. 

8. Немојте слати поруке и одговарати на њих када сте љути. На интернету увек остаје
писани траг који неко може употребити против вас.

9. За правду у  стварном животу одговорни су полиција  и  судство,  а  на  интернету
модератори  и  администратори.  Не  упуштајте  се  у  самосталне  акције,  већ  се  у
случају кршења закона или правила пристојног понашања обратите  школи – свом
одељенском старешини за помоћ.

10. Не чините ништа што је противзаконито или што је у супротности са моралним
нормама.

11. Представљање туђим именом  строго је забрањено.
12. Не чините другима оно што не желите да други чине вама.

У случају  кршења наведних правила понашања,  школа ће поступити у  складу са
законом и строго казнити починиоца дела. Такво понашање по члану 83. Став 7 и
члану  111.  Закона  о  основама  система  образовања  и  васпитања  представља  тежу
повреду закона и кршење забране, те ће се у оквиру школе тако и третирати.

Директор школе: Милан Вукобрат


