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1. ZagroŜenia czekające na młodego człowieka w XXI wieku to juŜ nie tylko uŜywki i agresja. W
czasach, gdy prawie kaŜde dziecko ma wolny dostęp do komputera i Internetu waŜne stało się
podejmowanie działań profilaktycznych mających na celu uwraŜliwienie uczniów na
niebezpieczeństwo jakie moŜe stworzyć Internet. Nasza szkoła włączyła się w tym roku w
obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Podjęliśmy szereg działań obejmując akcją całą szkołę
tak, aby dotrzeć z informacją do kaŜdego ucznia, zmusić go do refleksji nad postępowaniem
własnym i kolegów. Przekaz werbalny, wizualny, zajęcia angaŜujące emocjonalnie pozostawiły
ślad w ich umysłach.
A oto zadania, jakie zostały zrealizowane:
ZREALIZOWANE
DZIAŁANIA
Przeprowadzenie
apelów na trzech
poziomach klasowych

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE
p. Barbara Antosik
p. Mariola Staniek

Przygotowanie
inscenizacji dotyczącej
bezpiecznego
Internetu

p. Artur Śniegucki
uczniowie z klasy IA

Podsumowanie
wypracowań o
tematyce
bezpiecznego
Internetu

p. Mirosława Marszałek
uczniowie z klasy IIA

Przeprowadzenie
konkursu plastycznego

p. Wiesława Cieślik
p. Mariola Staniek

Przygotowanie
napisów przed szkołą i
na terenie szkoły
Przeprowadzenie
konkursu na wiersz,
hasło dotyczące
Internetu i komputera

p. Wiesława Cieślik
p. Mariola Staniek

Oplakatowanie szkoły

Opracowanie listy

p. ElŜbieta Bilewicz

p. Mariola Staniek
p. Jolanta Kapituła
p. Ewa Pawlak
p. Anna Baraniak

OPIS DZIAŁANIA
Apel szkolny zorganizowany z okazji Dnia
Bezpiecznego Internetu miał na celu dokładne
zapoznanie uczniów z działaniami podjętymi na
terenie szkoły w ramach jego obchodów.
Uczniowie klasy IA zaprezentowali kilka scenek
pokazujących jaką pułapką moŜe stać się
Internet przy nierozwaŜnym korzystaniu z niego
oraz jak powinien się chronić kaŜdy uŜytkownik,
by nie narazić się na niebezpieczeństwo.
Przedstawienie zostało wzbogacone projekcją
wiejącego grozą filmu nakręconego przez
uczniów.
Uczniowie klas IIA, IIB i IIG na lekcjach języka
polskiego pisali wypracowania na temat
„Internet – przyjaciel, czy wróg?”. Najlepsze
prace zostały zamieszczone w wydaniu
specjalnym gazetki szkolnej „Uczniak”
redagowanej przez klasę IIA. Wyjątkowo, z
okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu,
ten numer „Uczniaka” był za darmo.
Najładniejsze prace konkursowe podejmujące
tematykę korzyści i zagroŜeń płynących z
Internetu zostały powieszone na korytarzu
tworząc galerię.
Na parterze zaprezentowano plusy, a na
pierwszym piętrze minusy Internetu i pracy z
komputerem.
Został rozstrzygnięty konkurs na wiersz lub
hasło na temat bezpiecznego Internetu, w
którym wzięli udział chętni uczniowie z całej
szkoły. Przyznano nagrodę główną i trzy
wyróŜnienia, a najciekawsze prace uczniów
powieszono na gazetce ściennej.
Na terenie szkoły zostały umieszczone plakaty z
treścią mówiącą o korzyściach i zagroŜeniach
jakie niesie Internet i komputer.
Stworzona lista nosi tytuł „Strony Przyjazne i

stron WWW
przyjaznych młodemu
człowiekowi

Nawiązanie kontaktu
ze specjalistą ds.
przestępczości
komputerowej
Przegląd i wybór oraz
wydruk scenariuszy na
lekcje o bezpiecznym
Internecie

p. Małgorzata
Winiarczyk

Przeprowadzenie lekcji
w oparciu o
scenariusze
zaproponowane przez
Interklase
Przygotowanie gazetki
ściennej związanej z
tematem przewodnim

Wszyscy nauczyciele

Wydrukowanie i
organizacja kolportaŜu
ulotek z „DyŜurnetem”

p. Andrzej RóŜycki

p. Ewa Pawlak
p. Małgorzata
Winiarczyk

p. Andrzej RóŜycki

Przydatne Dzieciom i MłodzieŜy”. Zawiera ona
spis stron dotyczących róŜnych dziedzin wiedzy,
rozrywki oraz programów ułatwiających
bezpieczne korzystanie z Internetu. Jest
dostępna na internetowej stronie gimnazjum w
dziale dla ucznia.
Nawiązanie kontaktu ze specjalistą zaowocuje
spotkaniami z dziećmi w późniejszym terminie.

Przygotowano zbiór scenariuszy lekcji
traktujących o róŜnych problemach z jakimi
moŜe spotkać się młody uŜytkownik sieci oraz
wdraŜających do zachowywania zasad
bezpieczeństwa pracy w sieci. Scenariusze
zostały udostępnione wszystkim nauczycielom
do wykorzystania na lekcjach nie tylko w Dniu
Bezpiecznego Internetu, ale teŜ na lekcjach do
dyspozycji wychowawcy w późniejszym
terminie. Scenariusze poruszają między innymi
tematykę: ochrony prywatności, zasad
konstruowania dobrego hasła, netykiety,
dobrych stron sieci, niebezpieczeństw jakie
stwarza Internet.
Wszyscy nauczyciele prowadzili w tym dniu
lekcje na temat bezpiecznego Internetu według
gotowych scenariuszy, bądź nawiązując do
bezpiecznej pracy z komputerem w kontekście
swojego przedmiotu.
Gazetka została umieszczona na tablicy
ogłoszeń i była podsumowaniem pracy wielu
osób. MoŜna było dzięki niej zapoznać się z
najlepszymi pracami literackimi uczniów
biorących udział w konkursie na wiersz i hasło
oraz wypracowanie, poznać podstawowe
zasady bezpieczeństwa korzystania z Internetu,
a takŜe zabrać ze sobą ulotkę ze spisem
przyjaznych stron.
Ulotki informujące o HOTLINE powstałym w
ramach ogólnoeuropejskiego programu „Safer
Internet Action Plan” były roznoszone przez
członków Samorządu Szkolnego do klas tak,
Ŝeby kaŜdy z uczniów otrzymał informacje pod
jakim numerem telefonu i adresem
internetowym naleŜy zgłaszać przestępstwa
internetowe.

2. W konkursie na wiersz/hasło dotyczące Internetu lub komputera pierwszą nagrodę
przyznano za wiersz:

„KaŜdy powie…KaŜdy powie?
Zna Internet…Zna Internet?
PrzecieŜ jest to…Właśnie! Jest to!
Wielki śmietnik…Klucz! Labirynt!
Nie wierz słowom…Nie wierzę słowom!
Niechaj będzie Ci przestrogą!
Tak! Przestrogą!
Gruby facet z łysą głową…

Co na czacie lubi pisać:
„Jestem Piotruś z miasta Libać
i mam zdjęcie kolorowe.
Chodź! Zabiorę Cię na lody!”
A ty piszesz: „Spoko! Jasne”
I masz problem…Wielki problem!
Bo w realu przyszedł facet…Gruby! Łysy!
„Piotruś teraz jest w Łęczycy.
Jestem jego wuj kochany”
A ty sobie myślisz teraz…Masz kłopoty!
Kurza blaszka! Kurka wodna!
Co to będzie? Co to będzie?
Jak, co będzie…
To pedofil jest, rzecz jasna
O to, co jest…Myślisz sobie…
Myślisz sobie!
A mam pecha…Pecha!
To nie pech!
To siano w głowie!
KaŜdy Ci to powie.
Lecz dziś świętuj…Czemu?
Nie wiesz?
Bo dziś dzień jest…Tak!
Dzień Jest!
Bezpiecznego Internetu!”

(Zuzanna Tarnowska kl. 1b)
Ponadto przyznano trzy wyróŜnienia za hasła:

„Pamiętaj! Bezpieczne uŜywanie Internetu
Nie wymaga Ŝadnego karnetu.”
( Sylwia Depczyńska kl. 3b)

„Internet – nie dla idiotów.”
(Karolina Łucka 3b)
„Siedzi Rysiek w Internecie z kolegami sobie pisze,
Nagle spotkał tam ‘Milusia’, który wciągnął go w pułapkę,
bo miał na chłopaka chrapkę.”
(Daniel Pęczek 1g)

3. Dokumentacja multimedialna:

