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Monnet International School w Warszawie (IB Szkoła 1483)  
Akademicka Polityka Uczciwości 

 
Wytyczne dotyczące uczciwości akademickiej 
Zarys 
IBO określa uczciwość akademicką jako "zestaw wartości, które promują 
uczciwości i dobre praktyki w zakresie nauczania, uczenia się i oceny". 
Integralność akademicka jest sercem programu IB i jest bezpośrednio 
związana z profilem ucznia IB. Polityka ta określa, co według IBO i Monnet 
International School stanowi naruszenie uczciwości akademickiej i jakie są 
tego konsekwencje. Zasady te zostały opracowane zgodnie z dokumentami 
Uczciwość akademicka. Przewodnik dla szkół oraz Ogólne wytyczne Diploma 
Programme. 
Definicje: 
Nadużyciem jest każde zachowanie w trakcie oceny, które powoduje (lub 
może spowodować) uzyskanie przez jednego lub większej liczby uczniów 
nieuczciwej przewagi względem innych uczniów. Według IBO nadużycia 
obejmują: 

a. Plagiat: przedstawienie idei lub pracy innej osoby jako autorstwa 
kandydata. 

b. Zmowa: jest ona definiowana jako umożliwienie nadużycia przez 
kandydata poprzez udostępnienie własnej pracy do kopiowania i/lub 
złożenia jako własnej przez innego kandydata 

c. Powielanie pracy: jest zdefiniowana jako prezentacje tej samej pracy 
na rzecz innej oceny lub wypełnienia różnych kryteriów IB diploma. 

d. Każde inne zachowanie, które skutkuje uzyskaniem nieuczciwej 
przewagi lub ma wpływ na wyniki innego kandydata (np. przez użycie 
nieautoryzowanego materiału do badania, uchybienia podczas 
badania, fałszowanie rejestru CAS, wymiana informacji z innymi 
kandydatami odnośnie treści pracy egzaminacyjnej w ciągu 24 godzin 
od pisemnego egzaminu). " 

Jak uniknąć przypadkowego plagiatu 
Cytowanie jest kluczowym elementem uczciwości akademickiej. Uczniowie 
zachęcani są do szerokiego zapoznawania się i korzystania z różnych źródeł, 
aby konstruować argumenty oparte na pracach naukowych. Cytowanie jest 
integralnym elementem wszystkich kierunków studiów akademickich i 
pokazuje zakres źródeł wykorzystywanych do formowania opinii i określania 
stosowności danych. Uczniowie zobowiązani są do stosowania odnośników 
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do pomysłów lub słów cudzego autorstwa. W tym celu uczniowie zobowiązani 
są do rzetelnego i pełnego cytowania i stosowania odnośników do tekstów 
zewnętrznych. 
Uczniowie zobowiązani są do stosowania odnośników zgodnie z systemem 
MLA, który nauczany jest w ramach zajęć z pisania. 
Uczniowie nie muszą stosować odnośników podczas egzaminów i oceny na 
zajęciach ( chyba że ocena jest zakłada korzystanie z podręcznika). 
Odniesienia są nadal wymagane w przypadku parafrazowania myśli cudzego 
autorstwa.  Jeśli pomysł jest sparafrazowany, lecz brakuje odnośnika, praca 
uważana jest za plagiat . 
Obowiązki uczniowskie 
Obowiązkiem ucznia jest upewnienie się, że przedstawiana praca jest zgodna 
z wymaganiami polityki uczciwości akademickiej i że wszystkie prace 
opatrzone są poprawnymi i odpowiednimi odnośnikami. 
Obowiązki nauczyciela 
Każdy nauczyciel musi zapewnić, tak dalece jak to jest możliwe, że wszystkie 
prace przedstawione do oceny są autentyczne i są pracą kandydatów, którzy 
je złożyli. Dotyczy to oceny wewnętrznej i wszelkich informacji 
wprowadzanych do Systemu Informacyjnego IB (IBIS). Oczekuje się również 
od nauczycieli akademickich podtrzymywania polityki uczciwości akademickiej 
i upewniania się, że uczniowie rozumieją i postępują zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 
Dyrektor szkoły/przedstawiciele 
Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszyscy kandydaci: 
- są świadomi wymagań koniecznych do spełnienia by praca została uznana 
za autentyczną 
- rozumieją, co uznawane jest za nadużycie 
- otrzymują wskazówki dotyczące standardów akademickich i stosowania 
odnośników 
- są świadomi konsekwencji naruszenia szkolnej polityki akademickiej 
uczciwości 
Obowiązki IBO 
Rola IBO w zakresie kultywowania akademickiej uczciwości 
- zapewnienie przepisów i instrukcji dla każdego z etapów oceniania 
- podanie szkole definicji naruszenia zasad akademickiej uczciwości i 
wskazówek jak temu zapobiec 
- przeprowadzenie, w porozumieniu ze szkołą, badania w sprawie 
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domniemanych nadużyć 
- przegląd wszystkich dostępnych dowodów dotyczących zarzutów 
- poinformowanie dyrekcji szkoły o wszelkich decyzjach podjętych w 
przypadkach nadużyć 
Nadużycia w pracach ocenianych przez IB 
Nauczyciele mają obowiązek względem IB informowania koordynatora IB o 
każdym podejrzeniu nadużycia w pracach podlegających ocenie IB; 
koordynator zobowiązany jest do przekazania tych informacji IB. 
Egzaminatorzy i osoby nadzorujące program mają prawo wnoszenia 
zastrzeżeń odnośnie rzetelności prac kandydatów. Późniejsze dochodzenie 
przeprowadzone jest zgodnie z zasadami IB. 
W większości przypadków koordynator IB sporządzi sprawozdanie na 
podstawie relacji kandydata (ucznia) i nauczyciela. Starszy egzaminator oceni 
raport a komisja maturalna zadecyduje o konsekwencjach, którymi mogą być 
wynik zerowy za dany komponent, lub niezaliczenie całego przedmiotu (co 
oznacza, że uczeń nie otrzyma dyplomu). Szczegółowe informacje można 
znaleźć w dokumencie Uczciwość akademicka. Przewodnik dla szkół. 
Nadużycia w zadaniach ocenianych wewnętrznie 
Standardy uczciwości akademickiej IB winny być respektowane podczas 
całego kursu IB. Konsekwencje nadużyć są następujące: 
Pierwsze nadużycie: zadanie musi być wykonane ponownie, uczniowi zostają 
przypomniane zasady polityki uczciwości. Nauczyciel powiadamia rodziców. 
Drugie nadużycie: uczeń otrzymuje ocenę 1; rodzice, koordynator i dyrektor 
szkoły zostają poinformowani przez nauczyciela. Uczeń otrzymuje pisemne 
ostrzeżenie od dyrektora szkoły (pisemne upomnienie dyrektora). 
Trzecie nadużycie: uczeń otrzymuje ocenę 1 z danego przedmiotu w danym 
semestrze. Uczeń otrzymuje ostateczne ostrzeżenie dyrektora szkoły (nagana 
dyrektora). 
Nadużycie czwarte lub bardzo poważne: wydalenie ze szkoły (skreślenie z 
listy uczniów). 
 
Następujące publikacje zostały uwzględnione w ramach przygotowania 
niniejszego dokumentu: 
International Baccalaureate Organisation, Academic Honesty: Guidance for 
Schools (Cardiff Peterson House, 2007)  
International Baccalaureate Organisation, General regulations: Diploma 
Programme (Cardiff Peterson House, 2011) 4 
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Umowa dotycząca respektowania zasad uczciwości akademickiej 
Warunkiem realizowania programu IB w Monnet International School jest 
zapoznanie się z zasadami akademickiej uczciwości i podpisanie niniejszej 
umowy. 
1. Przeczytałem i zrozumiałem wytyczne dotyczące uczciwości akademickiej. 
2. Rozumiem, co oznacza plagiat. 
3. Rozumiem, co rozumie się przez zmowę. 
4. Rozumiem, że przyzwolenie na korzystanie z własnej pracy przez osoby 
trzecie stanowi naruszenie zasad uczciwości akademickiej.  
5. Rozumiem zasady i znaczenie poprawnego cytowania i stosowania 
odnośników. 
6. Rozumiem, że próba osiągnięcia nieuczciwej przewagi względem innych 
kandydatów jest naruszeniem  wytycznych uczciwości akademickiej. 
7. Rozumiem, że ujawnienie informacji lub otrzymania informacji od 
kandydatów odnośnie treści pracy egzaminacyjnej w terminie 24 godzin od 
pisemnego egzaminu jest naruszeniem wytycznych dotyczących uczciwości 
akademickiej. 
8. Rozumiem, czym są nieautoryzowane materiały i że nie wolno mi wnosić 
nieautoryzowanych materiałów do sali egzaminacyjnej. 
9. Oświadczam, że wszystkie prace przesyłane do oceny będą mojego 
autorstwa, co obejmuje wszystkie zadania klasowe, zadania domowe i prace 
przekazywane do oceny przez IB . 
Ja _______________________ zgadzam się przestrzegać wytycznych 
polityki akademickiej uczciwości i zrozumiem konsekwencje złamania tych 
zasad. 
 
 
 
Podpis________________________________ 
Data___________________________________ 
Podpis opiekuna______________________ 
Data___________________________________ 
 


