Regulamin Projektu Edukacyjnego Bezpieczni w sieci
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin projektu edukacyjnego „Bezpieczni w sieci” (dalej „Regulamin”) określa
warunki uczestnictwa w tym projekcie (dalej: „Projekt”).
2. W ramach Projektu uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu bezpiecznego
i odpowiedzialnego korzystania z internetu oraz otrzymują certyfikaty, na zasadach
określonych w Regulaminie.
3. Cele Projektu:
a) Przekazanie nauczycielom i uczniom wiedzy z zakresu bezpiecznego
		
i odpowiedzialnego korzystania z internetu.
b) Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych
zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.
c) Uświadomienie młodym ludziom na jakie zagrożenia należy być przygotowanym
		
podczas korzystania z internetu.
d) Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych
		w internecie.
e) Promowanie pozytywnych zachowań w sieci wśród młodzieży.
4. Definicje:
Organizator – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy  
(dalej również: NASK-Państwowy Instytut Badawczy).
Projekt – przedsięwzięcie edukacyjne pod nazwą „Bezpieczni w sieci”, mające na celu
propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania
z internetu, realizowane przez Organizatora.
Strona internetowa Projektu – strona www, prezentująca Projekt, dostępna pod adresem
https://bezpieczniwsieci.edu.pl
Edycja Projektu, Edycja – okres przeznaczony na realizację Projektu, mierzony datami
pomiędzy rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego, wyznaczonymi przez ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania.
Edukacyjna platforma e-learningowa – część Projektu, dostępna po zalogowaniu,
zawierająca bezpłatne kursy edukacyjne i testy sprawdzające.
Uczestnik Projektu  – osoba pełnoletnia, która zawodowo zajmuje się edukacją dzieci
i młodzieży powyżej 13 roku życia, która ponadto dokonała rejestracji i aktywacji konta
na Edukacyjnej platformie e-learningowej (dalej także: „Nauczyciel”)
Uczeń – osoba ucząca się, powyżej 13 roku życia, która otrzymała dane logowania do
Edukacyjnej platformy e-learningowej od Nauczyciela.
Formularz rejestracyjny – formularz, umożliwiający założenie i aktywację konta
Nauczyciela, aby uzyskać dostęp do treści na Edukacyjnej platformie e-learningowej.
Kursy e-learningowe – kursy, obejmujące wiedzę z zakresu bezpiecznego
i odpowiedzialnego korzystania z internetu, zamieszczone na Edukacyjnej platformie
e-learningowej, dostępne dla Nauczyciela i Ucznia.
Certyfikat ukończenia kursu – dostępny dla Nauczyciela oraz Ucznia po zrealizowaniu
Kursu e-learningowego i zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę.
Certyfikat udziału w projekcie – dostępny dla Nauczyciela stanowi potwierdzenie realizacji
kursów z uczniami w danej edycji, wydawany na zakończenie każdej Edycji.

§2
Adresaci projektu
Adresatami projektu są:
1. Wszyscy nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, bibliotekarze ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17), działających na terenie Polski, zajmujący się
edukacją dzieci i młodzieży powyżej 13 roku życia, tj.
- uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej,
- uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Młodzież powyżej 13 roku życia: uczniowie 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie
szkół ponadpodstawowych.
§3
Zobowiązania Organizatora Projektu
1. Organizatorem Projektu „Bezpieczni w sieci” jest NASK-Państwowy Instytut Badawczy
z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kolskiej 12, 01-045 Warszawa, nr KRS: 0000012938,
2. Organizator zobowiązuje się do:
a) nieodpłatnego udostępnienia, utrzymywania i aktualizowania strony internetowej
Projektu wraz z jej zawartością,
b) udostępnienia na stronie internetowej Projektu formularza rejestracji,
umożliwiającego udział w Projekcie,
c) przyłączenia do Projektu wszystkich zainteresowanych Nauczycieli, którzy dokonają
poprawnej rejestracji,
d) udostępnienia Nauczycielom zarejestrowanym na Edukacyjnej platformie
e-learningowej bezpłatnych kursów edukacyjnych, obejmujących wiedzę z zakresu
bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu,
e) udostępnienia Uczniom na Edukacyjnej platformie e-learningowej bezpłatnych
kursów edukacyjnych, obejmujących wiedzę z zakresu bezpiecznego i świadomego
korzystania z internetu. Dostępem do kursów dla Uczniów zarządza Nauczyciel.
Nauczyciel, który zarejestruje się do udziału w Projekcie będzie miał możliwość
wygenerowania anonimowych dostępów do kursów dla Uczniów,
f) udostępnienia i/lub wydania Certyfikatów po spełnieniu warunków ich otrzymania,
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niezawinione usterki techniczne, powodujące błędy oraz czasowe ograniczenie
dostępności strony internetowej Projektu i jej zawartości, a także za nieprawidłowe
działanie urządzeń Nauczycieli i Uczniów,
b) błędne lub nieprawdziwe dane, podane podczas rejestracji Nauczyciela.
§4
Zasady udziału w Projekcie
1.

W ramach Projektu Edukacyjnego „Bezpieczni w sieci” Uczestnicy Projektu mogą
zrealizować kursy e-learningowe z zakresu bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania
z internetu.

2. Proces rejestracji do udziału w Projekcie
2.1. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
2.2. Do udziału w Projekcie mogą zgłosić się wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające
			 warunki § 2 pkt 1.

2.3.

Zgłoszenie udziału do Projektu wymaga:
- poprawnego wypełnienia formularza rejestracji na Edukacyjnej platformie
e-learningowej na Stronie internetowej Projektu
- zaakceptowania „Regulaminu projektu Bezpieczni w sieci”
- zaakceptowania „Regulaminu korzystania z portalu e-learningowego”
- zaakceptowania oświadczenia otrzymania „Zgody dyrekcji placówki na udział
			
w Projekcie”
- zaakceptowania „Polityki prywatności platformy e-learningowej Bezpieczni w sieci”.
2.4.
Formularz rejestracyjny obejmuje następujące dane:
- Imię i nazwisko,
- adres e-mail, z którego korzysta użytkownik,
- miejscowość i województwo,
- dane placówki oświatowej,
- stanowisko.
2.5.
Podanie nieprawdziwych lub niepoprawnych danych przez Uczestnika Projektu może
skutkować jego wyłączeniem z Projektu.
2.6. Ukończenie procesu rejestracji wymaga kliknięcia linku aktywacyjnego, który będzie automatycznie wysłany na adres e-mail, podany podczas rejestracji.
2.7. Aktywacja konta oznacza uzyskanie statusu „Uczestnika Projektu”.
2.8. Jeden Nauczyciel może dokonać rejestracji więcej niż raz, jeżeli pracuje w więcej niż jednej placówce. Nauczyciel może wówczas utworzyć oddzielne konto (oraz podać osobny adres
e-mail) dla każdej placówki.
2.9. W przypadku problemów technicznych przy procesie rejestracji lub dostępie do kursów
e-learningowych należy kontaktować się z Organizatorem poprzez dane kontaktowe podane
na stronie Projektu.
3. Udział w kolejnych Edycjach Projektu
3.1. Edycja mierzona jest dniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
wyznaczonymi przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.
3.2. Konta wszystkich Uczestników Projektu udostępniane są w każdej kolejnej Edycji
			
automatycznie.
3.3. Na początku każdej Edycji Nauczyciel może:
- zachować klasę i Uczniów w nowej Edycji (Uczniowie mają aktywne konta i mogą
kontynuować realizację Kursów)
- usunąć klasę i Uczniów (Uczniowie tracą dostęp do platformy)
3.4. Po usunięciu klasy, nie ma możliwości ponownego jej
przywrócenia, a Nauczyciel traci możliwość zarządzania daną grupą.
3.5. W każdej Edycji Projektu, zliczane są postępy realizacji Kursów, udostępnionych
Uczniom wyłącznie z aktywnymi kontami. Postępy mierzone są stosunkiem liczby
uczniów, którzy zrealizowali dany Kurs w danej edycji do ogólnej liczby uczniów we
			 wszystkich klasach Nauczyciela w tej Edycji.
3.6. Zakończenie Edycji jest równoznaczne z wydaniem/udostępnieniem Nauczycielowi
„Certyfikatu udziału w projekcie” (§ 4 pkt 7).
4. Ochrona danych Ucznia
4.1. Uczestniczenie przez Uczniów w kursach e-learningowych nie wymaga od nich
rejestracji. Organizatorzy nie zbierają żadnych danych Uczniów.
4.2. „Konta” Uczniów tworzone są przez system w chwili zakładania klasy przez
			
Nauczyciela.
Nauczyciel wpisuje liczbę uczniów w klasie i otrzymuje listę loginów i haseł, które
stanowią ciąg znaków alfanumerycznych. Nauczyciel może pobrać listę Uczniów

w formacie pliku xlsx, zapisać na własnym urządzeniu i wówczas może na własny
użytek przypisać dane identyfikujące Ucznia. Za dane identyfikujące w pliku,
przypisane na własny użytek i zapisane na urządzeniu odpowiada wyłącznie
			
Nauczyciel.
4.3. Na platformie nie ma możliwości edycji danych Ucznia, ani nie jest możliwe
jakiekolwiek działanie, zmierzające do jego identyfikacji.
5. Dostęp do treści
5.1. Podczas trwania Projektu każdy Nauczyciel otrzymuje bezpłatny, nielimitowany
dostęp do Kursów e-learningowych, obejmujących wiedzę z zakresu bezpiecznego
i świadomego korzystania z internetu.
5.2. Oprócz Kursów Nauczyciela na platformie dostępne są także Kursy dedykowane
Uczniom, tj. osobom spełniającym warunki § 2 pkt 2. Tematyka Kursów jest
analogiczna, lecz dostosowana do wieku Ucznia.
5.3. Nauczyciel może bez ograniczeń przeglądać i realizować własne Kursy oraz
przeglądać Kursy Uczniów.
5.4. Kursy Uczniów, dostępne do przeglądania dla Nauczyciela są dostosowane do typu
placówki, którą Nauczyciel wskazał podczas rejestracji:
• nauczyciele szkół podstawowych uzyskają dostęp do kursów przeznaczonych
dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych,
• nauczyciele szkół ponadpodstawowych uzyskają dostęp do kursów
przeznaczonych dla klas szkół ponadpodstawowych.
5.5. Uczeń będzie mógł przeglądać i realizować własny Kurs wyłącznie podczas trwania
Edycji, po spełnieniu poniższych warunków:
a) otrzymaniu dostępu do platformy od Nauczyciela w postaci: linku, loginu i hasła,
b) zrealizowaniu przez Nauczyciela w pełni swojego Kursu, odpowiadającego
tematycznie  Kursowi Ucznia i pomyślnym zaliczeniu testu sprawdzającego
wiedzę
c) udostępnieniu przez Nauczyciela Kursu Uczniom
			 d) przypisaniu Ucznia do Edycji
5.6. Uczeń będzie mógł przeglądać własne kursy pomiędzy Edycjami (w czasie wakacji),
ale bez możliwości ich realizacji/ukończenia.
5.7. Uczeń utraci dostęp do Kursów z chwilą, gdy Nauczyciel:
			 a)		 usunie Ucznia z utworzonej klasy
b) usunie klasę Ucznia.
6. Warunki otrzymania przez Nauczyciela Certyfikatu ukończenia kursu
6.1. Nauczyciel otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, kiedy wypełni wszystkie poniższe
zobowiązania:
a) ukończy wybrany Kursy e-learningowy dla Nauczyciela,
b) pomyślnie zaliczy test sprawdzający wiedzę, przypisany do Kursu,
6.2. Certyfikat będzie możliwy do pobrania na Edukacyjnej platformie e-learningowej
po spełnieniu wszystkich warunków, wymienionych w pkt. 6.1.
7. Warunki otrzymania przez Nauczyciela Certyfikatu udziału w projekcie, potwierdzającego
realizację kursów z uczniami
7.1. „Certyfikat udziału w projekcie” będzie możliwy do pobrania na Edukacyjnej
platformie e-learningowej na zakończenie każdej Edycji.
7.2. Na Certyfikacie udziału w projekcie wykazuje się:
- ramy czasowe Edycji (np. rok szkolny 2021/2022) oraz datę wystawienia Certyfikatu

				
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

liczbę wszystkich uczniów ze wszystkich klas utworzonych przez Nauczyciela,
z aktywnymi kontami danej Edycji
nazwy kursów, udostępnionych Uczniom
wartość, wyrażoną procentowo, obrazującą stopień realizacji każdego Kursu
(stosunek liczby uczniów, którzy zrealizowali dany Kurs w danej edycji do ogólnej
liczby uczniów we wszystkich klasach Nauczyciela w tej Edycji).
Przez cały czas trwania Edycji na Edukacyjnej platformie e-learningowej widoczne
będą bieżące wartości, które zostaną wykazane na Certyfikacie udziału w projekcie.
Wartości są zmienne względem aktualnej liczby Uczniów oraz zrealizowanych przez
nich Kursów.
W dacie określonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, jako
„zakończenie roku szkolnego” – bieżące wartości zostaną utrwalone, a Certyfikat
udziału w projekcie będzie możliwy do pobrania w formie dokumentu pdf. Od tej
pory nie ma żadnej możliwości zmian wartości na dokumencie, ani po stronie
systemu, ani przez obsługę Projektu.
Po udostępnieniu Certyfikatu udziału w projekcie, wszelkie zmiany w liczbie klas
i Uczniów nie wpłyną już na wartości, wykazane na Certyfikacie.
Po udostępnieniu Certyfikatu udziału w projekcie, Uczniowie z aktywnymi kontami
mogą przeglądać własne Kursy, ale bez możliwości ich realizacji/ukończenia.

8. Certyfikat ukończenia kursu dla Ucznia
8.1. Uczeń może otrzymać Certyfikat do każdego Kursu, który ukończy i pomyślnie
zaliczy test sprawdzający wiedzę.
8.2. Certyfikat Ucznia będzie możliwy do pobrania tylko przez Nauczyciela, z konta
			
Nauczyciela.
8.3. Ze względu na ochronę danych osobowych Ucznia, certyfikat przewidziany dla
Ucznia będzie mieć pustą sekcję, przeznaczoną do wpisania imienia i nazwiska
			 po jego wydrukowaniu.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Projektu „Bezpieczni w sieci” wchodzi w życie z dniem 01.04.2022 r. wraz
z publikacją na stronie https://bezpieczniwsieci.edu.pl. Regulamin stanowi jedyny
dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w tym
warunków udziału w Projekcie. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od momentu
ich opublikowania na stronie Projektu. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest zawsze
na Stronie internetowej Projektu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych
przez Uczestników Projektu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa w Polsce.
4. Wszelkie pytania dotyczące projektu należy kierować do Organizatorów poprzez dane
kontaktowe podane na stronie Projektu.
§6
Przetwarzanie danych osobowych w projekcie
1. Dane osobowe Uczestników Projektu są przetwarzane na zasadach określonych
w „Polityce prywatności platformy e-learningowej Bezpieczni w sieci”, opublikowanej
na stronie www.bezpieczniwsieci.edu.pl.

