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Zasady postępowania w sytuacji łamania praw 

autorskich i niesamodzielnej pracy uczniów 

II Liceum Ogólnokształcące 
 

 

Dokument reguluje: 

(w oparciu o IB Academic Honesty) 

 

• zakres odpowiedzialności szkoły, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w procesie 

nauczania zgodnym z zasadami rzetelności, 

• postępowanie w przypadku dopuszczenia się przez ucznia naruszenia zasad rzetelności, 

• sankcje za naruszenie zasad rzetelności. 

 

 
Definicja zachowań rzetelnych 

Zachowania rzetelne to brak akceptacji wszelkich zdarzeń, które w sposób nieuczciwy mogą dać 

uczniowi przewagę nad innymi uczniami wpływając dodatnio na wyniki klasyfikacji. 

Definicja zachowań nierzetelnych 

Zachowania nierzetelne to wszelkie zachowania, które w nieuczciwy sposób umożliwiają uczniowi 

uzyskanie wyższych wyników w klasyfikacji. Przykładem zachowań nierzetelnych są: 

• Plagiat – świadome bądź nieświadome wykorzystanie cudzej własności intelektualnej bez 

poprawnego wskazania autora oraz źródła. 

• Zmowa – tolerowanie i ułatwianie zachowań nierzetelnych innego ucznia poprzez: 

- udostępnienie własnej pracy (projektu, komentarza, dochodzenia, zadania domowego) do 

skopiowania w celu przedstawienia nauczycielowi do oceny lub sprawdzenia, 

- przyzwolenie na używanie niedozwolonych materiałów w czasie prac pisemnych (prac 

klasowych, testów, egzaminów) i odpowiedzi ustnych przez innego ucznia. 

• Przedstawienie tej samej pracy do oceny z różnych przedmiotów lub komponentów 

egzaminacyjnych. 

Inne zachowania nierzetelne to: 

• Wniesienie lub użycie niedozwolonych materiałów (notatek, kserokopii, etc.) do sali 

egzaminacyjnej/lekcyjnej, w której przeprowadzany jest egzamin, test lub inna forma 

klasyfikacji, 

• Udostępnienie lub używanie niedozwolonych materiałów w pomieszczeniach, do których 

uczniowie mają dostęp podczas egzaminu, testu lub innej formy klasyfikacji, 

• Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektrycznych podczas egzaminu, testu 

lub innej formy klasyfikacji, 

• Komunikowanie się z innymi uczniami podczas egzaminu, testu lub innej formy klasyfikacji, 

• Podawanie się za innego ucznia, 
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• Kradzież lub kopiowanie arkuszy egzaminacyjnych, zadań testowych, etc. 

• Używanie niedozwolonych pomocy naukowych podczas egzaminu, testu lub innej formy 

klasyfikacji. 

Odpowiedzialność szkoły 

Obowiązkiem szkoły jest sporządzić i przedstawić uczniom i ich rodzicom niniejszy dokument 

w celu zwalczania zachowań nieuczciwych i promowania rzetelnej i uczciwej pracy uczniowskiej. 

W szkole zostaje powołana Komisja ds. Rzetelności Akademickiej składająca się z grupy 5 

nauczycieli, której pracę nadzoruje Przewodniczący. Kadencja Komisji obejmuje dany rok szkolny. 

Odpowiedzialność nauczycieli 

Obowiązkiem nauczycieli jest wspierać zachowania zgodne z zasadą rzetelności oraz reagować na 

zachowania z nią sprzeczne. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zachowań nierzetelnych 

nauczyciel jest zobowiązany wypełnić Formularz 1 (patrz załącznik) i przekazać sprawę Komisji 

ds. Rzetelności Akademickiej. 

Odpowiedzialność ucznia 

Każdy uczeń jest ostatecznie odpowiedzialny za kształt pracy, którą oddaje do oceny oraz jej 

zgodność z przepisami prawa i zasadą rzetelności. Obowiązkiem ucznia jest również przestrzeganie 

terminów ustalonych przez nauczycieli. Niedotrzymanie terminów daje bowiem nieuczciwą 

przewagę nad innymi uczniami. 

Odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych 

Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest promowanie zachowań rzetelnych i tym samym 

nietolerowanie i brak poparcia dla zachowań wymienionych przez niniejszy dokument jako 

niezgodnych z zasadą rzetelności. 

Promowanie zasady rzetelności w II Liceum Ogólnokształcącym 

W celu promowania zachowań zgodnych z zasadą rzetelności dyrekcja II Liceum 

Ogólnokształcącego zarządza szkolenie uczniów z zakresu plagiatu oraz poprawnego powoływania 

się na źródła. Ponadto, umożliwia się stosowanie w szkole systemu wykrywania plagiatu Turnitin. 

Współpraca uczniowska 

W przeciwieństwie do zmowy, II Liceum Ogólnokształcące zachęca uczniów do współpracy                

i wzajemnego wspierania się w procesie nauki, godnie z zasadą rzetelności. 
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Procedury postępowania i sankcje w przypadku nieprzestrzegania 

zasady rzetelności 

Uczeń, który: 

 

I. 1. popełnił plagiat: 

 

o otrzymuje ocenę niedostateczną z pracy, bez możliwości poprawy z adnotacją w 

dzienniku, 

o odbywa rozmowę dyscyplinującą z wychowawcą klasy, 

 

2. dopuścił się zmowy: 

 

o otrzymuje ocenę niedostateczną z pracy bez możliwości poprawy z adnotacją w 

dzienniku, 

o odbywa rozmowę dyscyplinującą z wychowawcą klasy, 

 

II. przedstawił tę samą pracę do oceny z różnych przedmiotów lub komponentów 

egzaminacyjnych: 

o otrzymuje ocenę niedostateczną z pracy, 

o pisze powtórnie pracę, 

o odbywa rozmowę dyscyplinującą z wychowawcą klasy, 

 

III. dopuścił się innych zachowań nierzetelnych: 

 

o otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy, 

o odbywa rozmowę dyscyplinującą z wychowawcą klasy. 

 

Wychowawca bierze pod uwagę zaistniałe sytuacje nieprzestrzegania zasad rzetelności przy wystawieniu 

oceny zachowania. 
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Załącznik nr 1 - formularz 

 

Data wydarzenia:  ............................................................... 

Data dochodzenia:  ............................................................... 

Przedmiot:   ............................................................... 

Nauczyciel:    ............................................................... 

Uczestnik/-icy:   ............................................................... 

    ............................................................... 

Rodzaj (proszę podkreślić) : 

● Plagiat 

● Zmowa 

● Przedstawienie tej samej pracy na dwóch przedmiotach 

● Inne 

Krótki opis wydarzenia: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Wynik dochodzenia: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Kara / Procedury: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Niniejszym oświadczam, że ta informacja jest prawdziwa i jestem świadomy/-a konsekwencji. 

Uczeń/uczniowie :    ............................................................... 

............................................................... 

Osoby poinformowane 

Nauczyciel przedmiotu:   ............................................................... 

Wychowawca:    ............................................................... 

Rodzic/opiekun prawny:  ............................................................... 

 


