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NETYKIETA W ZESPOLE SZKÓŁ W SŁAWNIE IM. JANA  HENRYKA DĄBROWSKIEGO 

 

Netykieta to zasady kultury i przyzwoitego zachowania w Internecie, które zostały zebrane w jedną, 

swoistą etykietę obowiązującą w sieci. O czym warto pamiętać podczas codziennego korzystania z 

Internetu w pracy, w szkole i w domu?  

 

1. Szanuj innych i traktuj ludzi tak, jak Ty chciałbyś być traktowany. 

Dotyczy to wszystkiego, co robisz w sieci, wszystkich serwisów i typów aktywności. Internet to nie 

tylko wirtualne połączenia i boty: to przede wszystkim ludzie, którzy wymagają szacunku. 

2. Codziennie sprawdzaj pocztę. 

Nie lubisz długo czekać na odpowiedź? Twoi nauczyciele, koledzy i znajomi też nie. Spraw, by 

komunikacja przebiegała szybko i efektywnie. Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz miał dostępu do 

maila, poinformuj o tym. 

3. Nie wysyłaj dużych załączników, nie rozsyłaj spamu, ani łańcuszków szczęścia. 

Do przekazywania dużych plików lepiej wykorzystywać chmurę lub serwisy hostingowe. Całkowicie 

niedopuszczalne jest rozsyłanie łańcuszków szczęścia, spamu i nieprzeskanowanych plików, które 

mogą zawierać wirusy i inne złośliwe oprogramowanie. 

4. Pisz czytelne maile. 

Maile wysyłaj w formacie tekstowym, bez zbędnych udziwnień w postaci różnych czcionek, kolorów i 

wklejonych obrazków. Cytuj tylko najważniejsze fragmenty wiadomości. Pozostałe (wraz ze stopką) 

możesz usunąć. Jeżeli wysyłasz jednego emaila do większego grona odbiorców, korzystaj z pola 

BCC (lub UDW – Ukryty do Wiadomości). W końcu nie każdy chciałby, aby jego mail został ujawniony 

osobom trzecim. 

5. Nie przesadzaj z emotikonami. 

Lubimy emotikony, bo mogą być komentarzem, wzmocnić przekaz, ubarwić wypowiedź. Rozmaite 

miny, zwierzątka, jedzenie, rakieta kosmiczna… Wszystko trzeba jednak stosować z umiarem. 

Pamiętaj, że to dodatek do całej wypowiedzi, a nie odwrotnie. 

6.  Nie nadużywaj CAPS LOCKA. 

Jeśli nie chcesz, by postrzegano Cię jako osobę, która wiecznie krzyczy lub rozkazuje – nie pisz 

wyłącznie WIELKIMI LITERAMI. Wbrew zasadom netykiety jest także pisanie na przemian dUżYmI i 

MaŁyMi LiTeRaMi – to tzw. „poke pismo”, które jest męczące dla czytelników.  

7.  Szanuj prawo do własności w sieci. 

Jeśli publikujesz obrazek czy wypowiedź, podaj autora i źródło. Nigdy nie przywłaszczaj sobie cudzych 

treści: to nic innego jak kradzież. Nie pozwalaj też innym na wykorzystanie Twoich autorskich treści 

https://www.nazwa.pl/hosting/
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bez zezwolenia. Zobacz: źródła, na podstawie których opracowałam netykietę, zamieszczam pod 

tekstem. 

8. Używaj wyszukiwarki, np. Google. 

Szukasz informacji? Zapomniałeś, kto napisał „Wesele”? Gdzie w Sławnie można wypożyczyć 

najnowszą książkę Elżbiety Cherezińskiej? Nie wiesz, jak spakować katalog ze zdjęciami, przekształcić  

plik „pdf” na „doc”, stworzyć formułę w programie Excel? Sprawdź w internetowych wyszukiwarkach. 

Podobny problem miał już ktoś przed Tobą, ktoś inny opublikował jego rozwiązanie.  

9. Nie trolluj i „nie karm trolla”. 

Nie prowokuj i nie obrażaj innych internautów na portalach społecznościowych, blogach czy forach. 

Takie zachowania narusza podstawowe zasady netykiety. Nie dawaj trollowi satysfakcji z udanej 

prowokacji. Po prostu nie dawaj się sprowokować i nie odpowiadaj na żadne zaczepki. 

10. Nie flooduj. 

To znaczy nie zaśmiecaj blogów i fanpage’y identycznymi komentarzami. Pod żadnym pozorem nie 

reklamuj w ten sposób siebie i swojej strony, ponieważ jest to wyjątkowo prymitywna i irytująca 

metoda promocji. 

11. Zwracaj się w kulturalny sposób do innych internautów. 

Gdy kierujesz swoją wypowiedź do drugiej osoby, staraj się korzystać ze zwrotów grzecznościowych. 

Nikt nie wymaga zwracania się do siebie per Pani/Pani, ale „Ty”, „Ci”, „Tobie” na pewno wygląda 

lepiej niż „ty”, „ci” czy „tobie”. Pamiętaj, aby zawsze kulturalnie wyrażać swoje opinie. 

12. Dbaj o prywatność swoją i innych. 

Zanim opublikujesz zdjęcie czyjegoś wizerunku - zapytaj o zgodę. Publikacja bez wiedzy 

zainteresowanego to naruszenie dóbr osobistych, czyli… przestępstwo. Nie publikuj wiadomości, 

które dostałeś przez prywatny kanał. Jeśli jest to konieczne, nigdy nie pokazuj innym adresu, 

nazwiska ani żadnych danych nadawcy. Uważaj szczególnie na dane wrażliwe Twoje i innych, czyli  

ujawniające: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 

światopoglądowe, dane biometryczne (wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania 

osoby fizycznej), dotyczące zdrowia oraz orientacji seksualnej. 

 

NETYKIETA ZAJĘĆ ONLINE 

W czasie zajęć online: 

 dbamy o nienaganny język i kulturę osobistą, 

 nie przekrzykujemy się, gdy chcemy coś powiedzieć, czekamy na swoją kolej, 

 informujemy o lekcji online domowników, 

 pamiętamy o tym, by przed zajęciami sprawdzić, czy działa sprzęt. 
Ponadto na naszych forach, czatach i w wiadomościach mailowych: 

 nie nadużywamy wielkich liter, 

 unikamy nadmiernego stosowania emotikonek, 
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 formułujemy zwięzłe tematy maili, 

 dbamy o porządek, nie publikujemy zbędnych treści, 

 pomagamy sobie wzajemnie w odnalezieniu zadań, wiadomości, 

 inspirujemy i motywujemy się wzajemnie. 
 

 

Opracowała: Agnieszka Smutek-Strześniewska. 
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