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Regulamin szkolnego serwera Discord 
z ramienia 

RADY KOLEGIALNEJ 
SZKOŁY MAGII I CZARODZIEJSTWA ILVERMORNY 

 
 

Założenia Rozporządzenia: 

Dokument był układany z myślą o tym, by zmienić atmosferę panującą na kanałach 
lekcyjnych, pozaszkolnych akcji, a także dormitoriach i Wielkiej Sali. 

 
Rozdział I | Ogólne Postanowienia 

§1. Każda osoba, która dołącza na serwer szkolny Discord placówki SMiC Ilvermorny, musi 
zapoznać się z regulaminem.  
 
§2. Nieznajomość zasad zawartych w tym regulaminie nie zwalnia z ich przestrzegania. 
 
§3. Regulamin może zostać zmieniony przez Dyrekcję w każdym momencie z uprzednim 
poinformowaniem o tym fakcie członków serwera. 
 
§4. Regulamin obowiązuje wszystkich członków, niezależnie od funkcji, którą obejmują. 
 

Rozdział II | Zasady postępowania w Wielkiej Sali oraz Dormitoriach 
Domów 

§1. Każdy członek serwera powinien szanować inne osoby i nie obrażać nikogo.  
 
§2. Zakazane jest oznaczenie Dyrekcji oraz Profesorów bez właściwego uzasadnienia. 
 
§3. Wulgaryzmy dozwolone są wyłącznie między 22:00 a 6:00. Dopuszcza się ich użycie poza 
wymienionym przedziałem, jednak ich nadużywanie będzie egzekwowane. 
 
§4. Konflikty między uczniami powinny być rozwiązywane w wiadomościach prywatnych lub 
na obradach Sądu Uczniowskiego. 
 
§5. Zakazuje się rozpowszechniania jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
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§6. Spam jest całkowicie zakazany, niezależnie od jego formy. 
 
§7. Surowo zakazane jest szykanowanie ze względu na odrębne wartości, wyznanie religijne, 
inną orientację seksualną oraz przez wgląd na wszelkie inne cechy indywidualne. 
 
§8. Wszyscy członkowie powinni odnosić się w stosunku do siebie z kulturą. Dotyczy to 
wszystkich kanałów tekstowych oraz głosowych, dostępnych na serwerze, jak i również 
pozostałych serwerów związanych z działalnością SMiC Ilvermorny. 
 
§9. Podczas rozmowy na kanale głosowym - osoby biorące w niej udział powinny zachować 
kulturę wypowiedzi. 
 

Rozdział III | Zasady postępowania w pozostałych komnatach 
nielekcyjnych serwerowych 

 
§10. Dozwolone jest użycie komend botów pod warunkiem ograniczonej ilości stosowania w 
niewielkim odstępstwie czasowym. 
 
§11. Niedozwolone jest korzystanie z komend botów, które są przeznaczone na lekcje lub inne 
wydarzenia. (Nie dotyczy Administracji Szkoły). 
 
§12. Gdy Dyrekcja/Profesorowie/Prefekci/Adepci prowadzą jakieś wydarzenie - każdy członek 
serwera powinien pojawić się i wziąć udział (w granicach swoich możliwości związanych z 
czasem). 
 
§13. Zabronione jest wyśmiewanie innej osoby. (np. bo ktoś ma niższy poziom w Rankingu 
Bota lub zabawa ułożona przez daną osobę, komuś się nie podoba.). 
 
§14. Niedozwolone jest podżeganie do kłótni oraz celowe utrudnianie organizacji 
jakichkolwiek przedsięwzięć w placówce. 
 

Rozdział IV | Zasady postępowania komnatach lekcyjnych w czasie zajęć 
oraz poza nimi 

 
§15. Podczas lekcji należy stosować się do ustanowionego regulaminu, który nauczyciel 
danego przedmiotu przekazuje uczniom do przeczytania na zajęciach w pierwszym tygodniu 
roku szkolnego. 
 
§16. Utrudnianie przeprowadzenia jednostek lekcyjnych w jakikolwiek sposób będzie 
traktowane jako zachowanie niewłaściwe oraz zostaną wyciągnięte konsekwencje czynów, 
rozstrzygane przez Wykładowcę prowadzącego przedmiot. 
 
§17. Uczniowie nie mają prawa pisać na kanałach związanych z lekcjami, jeśli w tym czasie 
nie ma żadnych. Nie dotyczy sytuacji, gdy adept/ka chce zadać pytanie związane z tematem 
lekcji, która dobiegła końca lub kończą pracę, której nie udało im się wykonać w czasie trwania 
spotkania. 
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§18. Wymagany jest dwustronny szacunek Ucznia i Nauczyciela niezależnie od posiadanych 
relacji prywatnych. 
 
§19. Każdy profesor może posiadać tylko jednego bota, stworzonego w celach naukowych, do 
prowadzenia swoich zajęć. 
 

Rozdział V | Konsekwencje łamania regulaminu 
 
§20. W przypadku zauważenia sytuacji, gdzie regulamin jest łamany - Adepci lub Prefekci 
muszą zgłosić to do któregoś członka Kadry Profesorskiej lub bezpośrednio Dyrekcji, a osoby 
piastujące te stanowiska mają obowiązek podjąć interwencję w tej sprawie. 
 
§21. Członek serwera, który nie przestrzega regulaminu- początkowo otrzymuje ostrzeżenie. 
Dopuszczalne maksymalnie 2 upomnienia; niepodporządkowanie się im będzie jednoznaczne 
z wyciągnięciem konsekwencji decyzją Dyrekcji placówki. 
 
§22. Jeśli ostrzeżenia nie przyniosą oczekiwanego skutku i dana osoba nadal będzie łamać 
punkty regulaminu - Dyrekcja lub Profesorowie mają prawo wstawić punkty ujemne (ilość 
według ich uznania). 
 
§23. Niedostosowanie się oraz w przypadku nieskuteczności środka zapobiegawczego, 
wymienionego w §3, wyciągnięte zostać mogą dalsze konsekwencje o większym stopniu 
skutkowym. 
 
§24. W przypadku formy czasowego wyrzucenia, jeśli taka forma kary nie przyniesie żadnych 
rezultatów- Władze mogą postanowić o permanentnym usunięciu osoby z serwera. 
 
§25. Dyrekcja ma prawo włączyć tzw. "tryb powolny", gdy uzna, iż na którymś kanale 
tekstowym piszące osoby stosują spam. 
 
§26. Jeśli jakaś osoba łamie regulamin na kanale głosowym - osoby mające uprawnienia do 
wyrzucania użytkowników z kanałów tego typu - mają prawo wykluczyć taką personę z dalszej 
dyskusji. 
 
 

 
Projekt złożony w dniu: 03/04/2021 

przez 
Miranda D. Johnson-Seyfried 

 
Korekta stylistyczna i językowa 

naniesiona przez  
Rektorat SMiC Ilvermorny 


