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 Przygotowania do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu rozpoczęliśmy już od 

początku roku szkolnego 2013/2014. 

 Na lekcjach informatyki w klasie 2b gimnazjum (grupa chłopców) uczniowie pod 

kierunkiem nauczycielki – mgr Aliny Płaszczyńskiej tworzyli dokumenty wielostronicowe pt. 

„Bezpieczny Internet”. Najlepsza praca Damiana Sadziaka została wydrukowana do 

wykonania gazetki w korytarzu na parterze naszej szkoły gdzie mogli zapoznać się z nią 

zarówno uczniowie jak i rodzice odwiedzający szkołę. 

 Uczniowie klasy 4a (grupa chłopców), klasy 4b (grupa dziewczynek) ćwiczyli 

technikę pisania na komputerze pisząc teksty na temat bezpieczeństwa w Internecie. Były to 

kilkuzdaniowe dokumenty tekstowe. 

 Następnym etapem Projektu DBI był konkurs dla klas I i II gimnazjum na temat 

„Bezpieczny Internet”, który zorganizowała p. Alina Płaszczyńska (koordynator projektu) 

wspólnie z nauczycielami informatyki p. Elżbietą Kapelą, p. Błażejem Badowskim i 

nauczycielką języka polskiego p. Agnieszką Szwedzik. Ta sama grupa nauczycieli 

zorganizowała konkurs dla klas IV-VI na temat „Bezpieczna praca z komputerem”. 

Uczniowie w obu konkursach mieli za zadanie stworzyć prezentację multimedialną, którą 

mieli oddać na płytach CD lub DVD z własnoręcznie wykonaną okładką.  

 W styczniu i na początku lutego uczniowie pisali referaty na temat „Bezpieczeństwo w 

sieci”. Uczestniczyli również w projekcie edukacyjnym – mieli za zadanie w kilkuosobowych 

grupach opracować materiały, które zostały zaprezentowane w postaci plakatów 

informacyjnych nt. „Dzień Bezpiecznego Internetu” i „Bezpieczeństwo w sieci”. 

 Z okazji DBI  dnia 11 lutego wykonaliśmy gazetki w korytarzu na parterze naszej 

szkoły oraz na tablicach informacyjnych przy dwóch pracowniach komputerowych. Była 

również jedna gazetka dla rodziców informująca na co rodzice powinni zwracać uwagę 

kontrolując swoje dzieci w czasie ich pracy z komputerem. Zorganizowaliśmy wystawę płyt – 

można było podziwiać własnoręcznie wykonane okładki jak i obejrzeć zawartość płyty w 

Centrum Informacji Multimedialnej naszej szkolnej biblioteki. Pochwaliliśmy się również 
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wcześniej wykonanymi albumami – zorganizowaliśmy wystawę albumów, którą mogli 

oglądać wszyscy uczniowie i rodzice w czasie zebrania wywiadowczego. Ta wystawa 

cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. 
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Nauczyciele – wychowawcy, w niektórych klasach na godzinach wychowawczych 

przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z sieci internetowej. 

 

News ze strony internetowej naszej szkoły (www.zsg3radomsko.edu.pl) 
 

 

 

11 lutego Dniem Bezpiecznego Internetu 

 

 

http://www.zsg3radomsko.edu.pl/
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Uczniowie wiedzą, że Internet bywa niebezpieczny. Tylko czasami narażają się na ryzyko. 

Badania pokazują, że ok. 2 proc. dzieci podejmuje nierozważne zachowania w sieci. 

 

Dziś odchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Microsoft z tej okazji organizuje  

kampanię o nazwie Do One Thing. Gigant z Redmond chce 

zachęcić użytkowników, by wykonali choćby tylko jedną 

czynność w celu zwiększenia swojego bezpieczeństwa w Sieci. 

Już od 10 lat w pierwszej połowie lutego obchodzimy w 

Europie Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku przypada 

on właśnie dziś. To cykliczne wydarzenie powstałe z 

inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu Safer 

Internet ma na celu głównie ochronę dzieci i młodzieży przed 

niebezpieczeństwami grożącymi podczas korzystania z 

zasobów internetowych, ale z roku na rok DBI ewoluuje w 

stronę uświadamiania kwestii bezpieczeństwa wszystkim 

internautom. Zalecenia dotyczących poprawy poziomu 

zabezpieczeń powinna być stosowana przez użytkowników w 

każdym wieku. 

 

 

 

W Polsce DBI organizowany jest 

przez Fundację Dzieci Niczyje 

oraz NASK, ale inicjatywa 

wspierana jest aktywnie przez 

wiele firm z branży IT, m.in. 

przez Microsoft, który w 

tegorocznym Dniu Bezpiecznego 

Internetu namawia wszystkich 

internautów do udziału w 

programie Do One Thing (zrób 

jedną rzecz). 

Cel jest prosty, za pośrednictwem 

specjalnie utworzonej witryny 

SaferOnline Microsoft informuje 

o potencjalnych zagrożeniach, 

publikuje najnowsze wyniki 

badania Microsoft Computing Safety Index (MCSI), a także apeluje do konsumentów by 

dzień zaczęli od zrobienia choćby jednej tylko rzeczy na drodze w kierunku zwiększenia 

bezpieczeństwa w Sieci. (źródło: http://pclab.pl/news56443.html) 
 

Z tej okazji koordynator Projektu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń" - mgr Alina 

Płaszczyńska we współpracy z mgr inż. Błażejem Badowskim wykonali 2 gazetki przy 

salach komputerowych. Natomiast w korytarzu na parterze znajdują się informacje dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli mówiące o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. 

11.02.14 r. w klasach na lekcjach informatyki i zajęciach komputerowych się 

dyskutowano o zasadach bezpiecznego poruszania w Sieci. 
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Z okazji "Dnia 

Bezpiecznego internetu" 

przypadającego w tym roku 

14 lutego w korytarzu na 

parterze została 

zorganizowana 

pokonkursowa wystawa 

albumów wykonanych za 

pomocą programu 

komputerowego PowerPoint. 

W tym programie uczniowie 

wykonali pjrezentacje 

multimedialne, które 

następnie zostały 

wydrukowane. 

 

 

Uczniowie klas IV-VI wykonali albumy na temat " Bezpieczna praca z 

komputerem"a uczniowie klas I-III gimnazjum - "Szkoła Bezpiecznego Internetu". 

Konkursy były przeprowadzone w ramach Projektu "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń". 

„Dzień Bezpiecznego Internetu” to okazja na przeprowadzenie różnych akcji 

profilaktycznych. Czas na zastanowienie się nad wadami i zaletami Internetu. Pretekst do 

poruszania tematu bezpieczeństwa Internetu nie tylko na lekcjach, ale również w domach 

uczniów.  

Zapraszamy rodziców i uczniów do ich obejrzenia. 
 

 

 Zorganizowaliśmy z wcześniej wykonanych plakatów zorganizowaliśmy „Akcję 

plakatową o DBI” czyli na drzwiach do klas na drugim piętrze, na tablicach i drzwiach 

wejściowych do szkoły umieściliśmy plakaty o bezpieczeństwie w sieci internetowej. 

 

News ze strony internetowej naszej szkoły (www.zsg3radomsko.edu.pl) 

„BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE - CZUJ SIĘ SWOBODNIE W TYM 

PRZEOGROMNYM ŚWIECIE” 

Pod takim hasłem uczniowie naszego 

gimnazjum na lekcjach 

informatyki (w miesiącu lutym) 

zdobywali wiedzę na temat 

bezpieczeństwa w Internecie. Efektem 

tego są plakaty, które znajdują się w 

korytarzu na drugim piętrze. Najwięcej 

plakatów wykonali chłopcy z klasy 2 

b. Uczniowie tej klasy tworzyli 

również dokumenty wielostronicowe 

z tego zakresu. 
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News ze strony internetowej naszej szkoły (www.zsg3radomsko.edu.pl) 

 

Akcja plakatowa 

W ramach zajęć komputerowych i informatyki uczniowie dyskusją na temat zalet i 

zagrożeń Internetu. Efekty tych dyskusji przedstawiają w postaci plakatów pt. Bezpieczny 

Internet . Plakaty wywieszone na szkolnym korytarzu oglądają wszyscy uczniowie i rodzice 

naszej szkoły. 

 

Zgłosiliśmy naszą szkołę do 

uczestnictwa w 

ogólnopolskich obchodach 

"Dnia Bezpiecznego 

Internetu" . W związku tym 

podejmujemy szereg działań 

profilaktycznych w tej 

tematyce - organizujemy 

akcję propagującą bezpieczne 

zachowania w Sieci 

uświadamiającą dzieci i 

rodziców gdzie szukać 

pomocy w razie zetknięcia się 

z konkretnym zagrożeniem.  

Wykonujemy gazetki ścienne, 

prowadzimy zajęcia edukacyjne 

na lekcjach informatyki i 

wychowawczych. 

Opracowujemy referaty i 

albumy informacyjne dla 

dzieci, oglądamy filmy 

edukacyjne o bezpiecznym 

Internecie np. „Owce w Sieci”, 

bierzemy udział w kursach e-

learning oraz przeprowadzamy 

szkolne konkursy na temat 

bezpieczeństwa w sieci, 

przeglądamy strony 

Internetowe z tego zakresu. 

 

Akcję zorganizowała p. Alina Płaszczyńska we współpracy z p. Elżbietą Kapelą, p. 

Agnieszką Szwedzik i p. Błażejem Badowskim. 

 

News ze strony internetowej naszej szkoły (www.zsg3radomsko.edu.pl) 
 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2014 
 

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w całej Europie w pierwszej połowie 

lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mająca na celu zwrócenie uwagi na kwestię 

bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. 

6 lutego 2007 roku w 40. krajach na świecie - i po raz trzeci w Polsce – obchodzony był 

Dzień Bezpiecznego Internetu. Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 
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ramach programu "Safer Internet". Chodzi głównie o to, by dzieci i młodzież nie były 

narażone na niebezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów internetowych. 

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje 

oraz NASK, odpowiedzialne za realizację programu "Safer Internet" w Polsce. 

Co roku, organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby 

do realizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych 

internautów. 

11 lutego 2014 roku w prawie 100 krajach na całym świecie obchodzony będzie Dzień 

Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznych obchodów „Razem tworzymy lepszy Internet” 

(“Let’s create a better Internet together”) ma zwrócić uwagę na to, że każdy internauta może 

przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z 

nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. 

 

 

Mały Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Danuty Proszowskiej zorganizował 

apel dla klas 0 - III szkoły podstawowej na temat „Bezpieczeństwo w sieci”. Uczniowie 

malowali również obrazki, z których została wykonana bardzo ciekawa i pouczająca wystawa.  

News ze strony internetowej naszej szkoły (www.zsg3radomsko.edu.pl) 

 

 

 

Apel Małego Samorządu 

Bezpieczeństwo w Internecie? 

Co to znaczy? Wy już wiecie! 

Adres, numer telefonu - 

Ja nie zdradzam ich nikomu! 

Ile lat mam się nie chwalę, 

Z obcym nie rozmawiam wcale! 

Komu swe zdjęcia wysłać mam? 

Tylko tym, których dobrze znam! 

A jak czegoś nie rozumiem, 

Boję się lub też nie umiem - 

Tata, mama, w szkole Pani, 

Zawsze mogę liczyć na nich!" 
 

Zasady zachowania bezpieczeństwa 

w Internecie uczniowie klas I -III 

PSP przypomnieli sobie na 

dzisiejszym apelu.  

Za pomocą kłębka wełny uczniowie 

"utworzyli" sieć internetową. 

Następnie wierszykami przybliżyli, 

jak postępować, aby nie spotkały nas 

kłopoty podczas korzystania z 

Internetu. 

 

Apel zorganizował Mały Samorząd 

pod opieką p. Danuty Proszowskiej. 
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W „Projekcie Dzień Bezpiecznego Internetu” brała udział cała społeczność  

uczniowska naszej szkoły czyli uczniowie: 

 klasy 0 – III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku; 

 klasy IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomsku;  

 klasy I – III Publicznego Gimnazjum nr 2 w Radomsku. 

 


