
 

 

 

Termin ‘Academic honesty’ znaczy właściwe i uczciwe użycie cudzych słów, myśli, materiałów, idei w pracach 
pisemnych, pracach klasowych, testach i innych aktywnościach szkolnych. 
 
Intencjonalne lub nieintencjonalne użycie cudzych słów lub myśli bez opatrzenia tego odpowiednią 
adnotacją z podaniem źródła cytatu w przypisie jest plagiatem i naruszeniem ‘academic honesty’ 
 
W poniższym dokumencie termin ‘academic honesty’ będzie używany w znaczeniu podanym powyżej.1 
 

Academic honesty 
 
International School of Poznań kładzie szczególny nacisk na uczciwość oraz odpowiedzialną i rzetelną 
postawę w tworzeniu prac akademickich. Szkoła wypracowała konkretne reguły postępowania, które mają 
przeciwdziałać naruszaniu przez uczniów zasad academic honesty na każdym poziomie edukacji w szkole. 
 
Zasady przestrzegania academic honesty, obowiązujące w ISoP są zgodne z ustaleniami opublikowanymi w 
dokumencie IBO Honesty Guide. Wypracowane przez szkołę reguły postępowania związane z academic 
honesty powstały w wyniku drobiazgowych rozważań , ustaleń i dyskusji wszystkich uczących nauczycieli i 
dyrekcji szkoły, a następnie zostały zatwierdzone jednomyślną decyzją Rady Pedagogicznej. 
 
Wszyscy uczniowie DP, w momencie przystąpienia do programu, są zapoznawani przez koordynatora IB z 
zasadami opisanymi w Honesty Guide. Jednocześnie potwierdzają na piśmie, że w pełni rozumieją, czym jest 
naruszenie zasad academic honesty. Wymagane jest, aby także ich rodzice/ opiekunowie prawni zapoznali 
się z wszelkimi ustaleniami dotyczącymi zasad academic honesty obowiązujących w DP (dotyczy to zarówno 
dokumentów szkolnych, jak i wydanych przez IB) oraz potwierdzili zaznajomienie się z tymi dokumentami 
podpisem. Ponadto szkoła używa programu antyplagiatowego i dlatego uczniowie DP na żądanie nauczyciela 
muszą dostarczyć swoją pracę pisemną w wersji elektronicznej. 
 
Szkoła kładzie silny nacisk na przestrzeganie zasad academic honesty, dlatego także wszscy uczniowie ISoP są 
zapoznawani z zasadami academic honesty. Nauczyciele wyjaśniają uczniom zasady związane z academic 
honesty oraz procedury działania związane z wykryciem przez nauczyciela plagiatu w pracy ucznia. 
Poszczególni nauczyciele przedmiotowi, kładąc szczególny nacisk na unikanie ryzyka plagiatu, są zobowiązani 
na bieżąco omawiać i powtarzać z uczniami, czym są zasady academic honesty,.Wszystkim uczącym zależy 
przede wszystkim na świadomym i odpowiedzialnym korzystaniu z różnych źródeł informacji. 
 
Każdy wykryty przypadek nieuczciwości i nieetycznego zachowania (wliczając to między innymi plagiat, 
kopiowanie prac, różne formy oszukiwania), na wszystkich poziomach nauczania w szkole, będzie 
napiętnowany i spowoduje poważne konsekwencje. Ponadto każde podejrzenie nieetycznego zachowania 
będzie zbadane i może skutkować konsekwencjami, takimi jak konfrontacja, rozmowa z uczniem, informacja 
przesłana do rodziców/opiekunów prawnych, pisemna nagana, obniżona ocena/ brak zaliczenia, zawieszenie 
w prawach ucznia na czas określony, itp. W najcięższych przypadkach możliwe jest usunięcie ucznia ze 
szkoły. Nauczyciel przedmiotowy jest zobowiązany zawsze informować koordynatora odpowiedniego 
programu o zarzucie lub podejrzeniu naruszenia academic honesty. 
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