
I will respect myself by 
making sure information, 

images, and materials I post 
online will not put me at risk.

I will keep a healthy balance 
between online and offline 

activity.

I will respect others by not 
bullying or accessing their 

private digital spaces.

I will think about what 
personal information about 

my life I post and the impact 
that will have on me in the 

future.

I will protect myself by not 
sharing my passwords, 

phone number, address, nor 
any other contact 

information. 

I will make sure I have 
permission and properly give 
credit to the creator any time 
I use someone else’s work or 

ideas.

I will protect others by not 
sharing inappropriate 

material and not visiting 
inappropriate sites.

I will be an upstander by 
reporting any inappropriate 

behavior I see or hear.

I will respect and care for our 
learning resources such as 
computers, software and 

files.

DIGITAL
CITIZENSHIP
AGREEMENT



DIGITAL CITIZENSHIP AGREEMENT
District 62 believes strongly in the need to educate, equip, and empower our 
students. Digital tools and resources give our students choice in how they 
innovate, design, and publish. We know they wonder about their world in big 
ways and seek to advocate for a better society. Our students have powerful 
voices that need recognition. They are worthy of every resource and 
opportunity to participate in a global dialogue. In order to achieve this, users 
will model the accepted Digital Citizenship Agreement.

Please understand that communication systems and use of the District’s 
networks are not confidential and may be monitored by the District at any time 
to ensure reliability, integrity, security, and appropriate use. Use of any 
application that can be used to download illegal content and/or jeopardize 
Internet access for all members of the District 62 community is unacceptable. If 
the Digital Citizenship Agreement is not followed, and disciplinary actions are 
necessary, the process will follow standard procedures. 

Please see the Student Handbook for additional information regarding acceptable use of technology. 
If you do NOT want your student to use the District’s technology, you must send a request, in writing, 
to your student’s school indicating your concerns and requests. If you do NOT indicate through this 
method, we will accept your student’s use of District technology as both you and your student’s 
agreement to the Acceptable Use Policy.

MEDIA RELEASE
Online privacy and safety are issues that we at District 62 take very seriously. We 
also take seriously the need for our students to create a powerful digital footprint 
for themselves. In order to do this they need to share their learning and work with 
the world.  As a means to share their voice and celebrate their learning and work, 
children and/or their school projects may be photographed or videotaped. 

Student photos/videos and work may be displayed in the school, printed in 
District 62 publications, used on the District/school/class website, printed in the 
school yearbook or posted to District/school pages on social media sites. 
Students may also be publishing to third party sites such as YouTube, Vimeo, 
KidBlog, etc. This media will not be used for commercial purposes. It is the 
District’s practice to only use a student’s first name and first initial of last name, 
when identifying students for this use, except for the school yearbook where a 
student's full name will be used.

The District may release, publish, and use photographs/videos, and work of your student unless you 
indicate otherwise, in writing, through a letter sent to your student's school. In this letter, please 
outline specifically which media you wish your student to be withheld from.



UMOWA O
CYFROWYM
OBYWATELSTWIE

Szanuję siebie i dlatego 
informacje, zdjęcia i materiały, 

które zamieszczam w internecie 
nie będą narażały mnie na 

niebezpieczeństwo.

Zachowam zdrową równowagę 
pomiędzy życiem w przestrzeni 

wirtualnej a prawdziwym 
życiem.

Będę szanować innych i dlatego 
nie będę nikogo dręczyć i 

usiłować wdzierać się do profili 
cyfrowych innych użytkowników.

Zastanowię się, jakie informacje 
o moim życiu prywatnym będę 
umieszczać w sieci i jaki może 

mieć to wpływ na moją 
przyszłość.

Będę chronić siebie i dlatego 
nie będę udostępniać moich 

haseł, numerów telefonicznych, 
adresów oraz innych informacji 

do kontaktu. 

Zawsze, gdy będę korzystać z 
czyjejś pracy, będę starać się 

uzyskać zgodę autora oraz nie 
zapomnę o tym wspomnieć.

Będę chronić innych i dlatego 
nie będę zamieszczać 

niewłaściwych informacji w sieci 
oraz nie będę odwiedzać 

niewłaściwych witryn.

Będę proaktywnie zgłaszać 
wszelkie niewłaściwe 

zachowania, o których usłyszę 
lub których będę świadkiem.

Będę szanować i dbać o nasze 
zasoby edukacyjne takie jak 

komputery, oprogramowanie i 
pliki.
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UMOWA O CYFROWYM OBYWATELSTWIE
Rejon 62 wierzy w potrzebę kształcenia, dawania narzędzi i stwarzania możliwości rozwoju swoim uczniom. 
Narzędzia i zasoby cyfrowe są dla naszych uczniów dodatkowym sposobem dokonywania innowacji, 
projektowania lub publikowania. Wiemy, że nasi uczniowie są ciekawi świata oraz pragną przyczynić się do 
rozwoju lepszego społeczeństwa. Nasi uczniowie dysponują donośnym głosem, w który musimy się 
wsłuchiwać. Są warci każdego wysiłku i inwestycji, aby uczestniczyć w dialogu o zakresie globalnym. Aby to 
osiągnąć użytkownicy zasobów Rejonu będa przestrzegać umowy o obywatelstwie cyfrowym.

Prosimy pamiętać, że systemu telekomunikacyjne oraz korzystanie z sieci rejonu nie jest poufne i może być 
monitorowane przez pracowników Rejonu, tak aby zapewnić ich niezawodne działanie, bezpieczeństwo oraz 
użycie we właściwym celu. Korzystanie z programów, które mogą być wykorzystywane do pobierania 
nielegalnych treści i/lub które mogą uniemożliwić dostęp innych członków społeczności rejonu 62 do zasobów 
internetu jest niedopuszczalne. Jeśli zasady niniejszej umowy o obywatelstwie cyfrowym nie będą 
przestrzegane i stanie się niezbędne podjęcie kroków dyscyplinarnych, zostaną one podjęte zgodnie ze 
standardową procedurą.

Dodatkowe informacje na temat dopuszczalnego użycia technologii znajdują się w Podręczniku ucznia. Jeśli 
NIE chcą Państwo, aby Państwa dziecko korzystało z technologii dostarczanych przez Rejon Szkolny, prosimy 
przesłać pisemną prośbę do szkoły Państwa dziecka z opisem problemu oraz prośbą. Jeśli NIE wyrażą 
Państwo sprzeciwu w sposób opisany powyżej, uznajemy że zarówno Państwa dziecko jak i Państwo 
zgadzacie się na korzystanie z technologii na zasadach określonych w Dopuszczalnych sposobach 
korzystania z narzędzi.

PUBLIKACJE W MEDIACH  
Rejonie 62 bardzo poważnie podchodzimy do kwestii prywatności w sieci. Poważnie 
również traktujemy potrzebę naszych uczniów, aby odcisnąć swój ślad w przestrzeni 
wirtualnej. Rozumiemy ich potrzebę dzielenia się swoimi doświadczeniami i pracą z 
ludźmi na całym świecie. W celu dzielenia się swoimi doświadczeniami, zdobyczami 
naukowymi lub osiągnięciami w pracy, dzieci oraz ich projekty mogą być fotografowane 
lub filmowane 

Zdjęcia i nagrania uczniów oraz ich prac mogą być eksponowane w szkole, drukowane 
w publikacjach Rejonu 62, wykorzystywane na stronie Rejonu, szkoły lub klasy, 
drukowane w kronice szkolnej lub zamieszczane na stronach Rejonu lub szkoły w 
mediach społecznościowych. Uczniowie mogą również publikować te materiały w 
witrynach stron trzecich np. YouTube, Vimeo, KidBlog itp. Media takie nie będą 
wykorzystywane w celach handlowych. Rejon z zasady publikuje takie materiały 
umieszczając wyłącznie imiona uczniów oraz pierwszą literę nazwiska. Wyjątkiem jest 
kronika szkolna, w której materiały są oznaczane pełnym imieniem i nazwiskiem ucznia

Rejon szkolny może publikować lub wykorzystywać wizerunek uczniów zarówno pod postacią zdjęć i 
materiałów wideo, na których mogą być uwidocznieni uczniowie lub ich prace, o ile rodzice wcześniej nie 
wyrażą pisemnego sprzeciwu przesłanego pismem do szkoły ucznia. W takim piśmie prosimy określić którego 
formatu publikacji wizerunku dziecka dotyczy Państwa sprzeciw. 



Buen Comportamiento en el 
Uso de Medios Electrónicos 

Me respetaré aseguarando 
que la inforamción, las 

imágenes y lost materiales 
que publico en línea no me 

pongan en riesgo.

Mantendré un balance 
saludable entre la actividad 

en línea y fuera de línea.

Respetaré a otros no 
intimidándolos o accediendo 

a sus espacios digitales 
privados.

Pensaré acerca de la 
información personal sobre 
mi vida que publico y del 

efecto que eso tendrá sobre 
mí en el futuro.

Me protegeré no 
compartiendo mis 

contraseñas, número de 
teléfono, dirección ni ninguna 

otra información de 
contacto. 

Me aseguraré de tener 
permiso y reconoceré 

apropiadamente al autor 
siempre que use el trabajo o 

las ideas de otra persona.

Protegeré a otros no 
compartiendo material 

inapropiado y no visitando 
sitios inapropiados.

Seré responsable reportando 
cualquier comportamiento 

inapropiado que veo u oigo.

Respetaré y cuidaré nuestros 
recursos de aprendizaje tales 

como computadoras, 
software y archivos.
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CONVENIO SOBRE EL BUEN COMPORTAMIENTO
EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
El Distrito 62 cree fuertemente en la necesidad de educar, equipar y dar fuerzas a nuestros estudiantes. Las 
herramientas digitales y los recursos dan a nuestros estudiantes una selección en cómo innovan, diseñan y publican. 
Sabemos que quieren saber acerca de su mundo en una gran forma y buscan proponer una sociedad mejor. Nuestros 
estudiantes tienen voces poderosas que necesitan reconocimiento. Son merecedores de cada recurso y oportunidad 
para participar en un diálogo global. Para lograr esto, los usuarios seguirán el Convenio sobre el Buen Comportamiento 
en el uso de Medios Electrónicos aceptado.

Favor de entender que los sistemas de comunicación y el uso de las redes del Distrito no son confidenciales y pueden 
ser monitoreados por el Distrito en cualquier momento para asegurar confiabilidad, integridad, seguridad y el uso 
apropiado. Cualquier aplicación que se puede usar para descargar contenido ilegal y/o arriesgar el acceso al Internet 
para todos los miembros de la comunidad del Distrito 62 es inaceptable. Si no se sigue el Convenio, y si son necesarias 
las acciones disciplinarias, el proceso seguirá los procedimientos estandarizados.

Tenga a bien de revisar el Manual del estudiante para obtener información adicional acerca del uso aceptable de la 
tecnología. Si usted NO desea que su representado haga uso de la tecnología del Distrito, debe enviar una solicitud, por 
escrito, a la escuela de su representado indicando su preocupación y solicitud. Si usted NO lo hace saber a través de 
esta vía, aprobaremos que su representado haga uso de la tecnología del Distrito tal como si tanto usted como su 
representado hubiesen aceptado la Política de Uso Aceptable.

DIVULGACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
La privacidad y la seguridad en línea son asuntos que nosotros en el Distrito 62 tomamos muy 
seriamente. También tomamos seriamente la necesidad para que nuestros estudiantes creen una 
huella digital poderosa para sí mismos. Para hacer esto necesitan compartir su aprendizaje y el 
trabajo con el mundo.  Como una forma de compartir su voz y celebrar su aprendizaje y trabajo, 
los niños y/o sus proyectos escolares pueden ser fotografiados o grabados en video. 

Las fotos/videos de los estudiantes pueden ser exhibidos en la escuela, impresos en las 
publicaciones del Distrito 62, usados en el sitio Web del Distrito/escuela/clase, impresos en el 
anuario escolar o publicados en las páginas del Distrito/escuela en los sitios de medios sociales. 
Es posible también que los estudiantes estén publicando en sitios tales como YouTube, Vimeo, 
KidBlog, etc. 
 
Estos medios no serán usados para propósitos comerciales. Es la práctica del Distrito usar 
solamente el primer nombre y la primera inicial del apellido de un estudiante al identificar a los 
estudiantes para este uso, excepto en el anuario escolar donde se usará el nombre completo del 
estudiante.

El Distrito podrá divulgar, publicar y usar fotografías/videos, y trabajos de su representado a menos 
que usted indique lo contrario, por escrito, a través de una carta enviada a la escuela de su representado. Especifique en 
esta carta cuáles medios de comunicación en específico desea le sean negados a su representado.


