
ZDOBYWAMY CERTYFIKAT 

SZKOŁY BEZPIECZNEGO INTERNETU 

 

Informujemy o działaniach dotyczących profilaktyki z zakresu tematyki 

bezpiecznego Internetu dla rodziców, uczniów i rady pedagogicznej: 

 14 listopada 2007 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie rady 

pedagogicznej i rodziców z Panem Jakubem Śpiewakiem – Prezesem 

Fundacji Kidprotect (kolejne spotkanie zaplanowane jest na 11 maja br.). 

 W ubiegłym roku szkolnym w klasie szóstej odbyły się warsztaty 

prowadzone przez m.in. Panią Magdę Zych (Fundacja Kidprotect) oraz 

spotkanie profilaktyczne z uczniami klas IV-VI. 

 W bieżącym roku szkolnym w klasach I-VI zostały przeprowadzone warsztaty 

„Bezpieczeństwo w sieci” przez pedagoga szkolnego i przedstawicieli Straży 

Miejskiej, dodatkowo w drugim semestrze, przy współpracy z nauczycielami 

informatyki, planujemy przeprowadzić kolejne zajęcia, a w podsumowaniu 

przeprowadzimy konkursy. 

 Koordynator programu „Szkoła bezpiecznego Internetu”, Pani Dorota 

Sosulska, wzięła udział w szkoleniu e-learningowym „Bezpieczna 

Technologia Informacyjna Pośrednio-Bezpośrednio", jak również 

w konferencji „Szkoła bezpiecznego Internetu – osiągnięcia i perspektywy” 

organizowanych przez Fundację Kidprotect. 

 Na zebraniu rady pedagogicznej podsumowującym pracę w pierwszym 

semestrze przyjęliśmy politykę bezpieczeństwa internetowego. Na naszej 

stronie internetowej szkoły (www.ssp26.pl) w zakładce „Pedagog 

podpowiada” zamieszczone zostały informacje o bezpiecznym 

i odpowiedzialnym korzystaniu z dobrodziejstw technologicznych: 

http://www.ssp26.pl/pedagog/Bezpieczni_w_sieci_pdf 

 W klasach czwartych został ogłoszony konkurs na plakat multimedialny 

zachęcający do bezpieczeństwa w sieci. Finał konkursu przewidziany jest na 

13 kwietnia br. Najciekawsze prace opublikujemy. Powodzenia! 

 1 kwietnia 2011 roku uczniom klasy 6a (Antek Kosiński, Jan Milonas, Jan 

Zawadowski) udało się spotkać z trzeciakami, aby poinformować ich jak 

poruszać się w sieci i przestrzec ich przed niebezpieczeństwami, które mogą 

napotkać w Internecie. Chłopcy z klasy 6a przedstawili ciekawą prezentację 

multimedialną, którą samodzielnie przygotowali. Gratulacje chłopaki! 

 Dzisiejszy dzień (tj. wtorek 19 kwietnia) był pełen emocji dla uczniów 

drugiego etapu edukacyjnego. Na zajęcia przybyła Pani Katarzyna Świątek – 



aspirant Komendy Rejonowej Policji, która przybliżyła temat bezpieczeństwa 

w sieci z perspektywy obowiązującego w naszym kraju stanu prawnego. 

Temat spotkania został trafnie dobrany, ponieważ okazało się, że 

świadomość dzieci w tym przedziale wiekowym jest niedostateczna. 

Spotkania z Panią aspirant uczniów klas czwartych, piątych i szóstych były 

wspaniałe, a Pani Katarzyna spostrzegła naszych uczniów jako otwartych, 

kreatywnych, współpracujących, z poczuciem humoru. 

 Po wiosennej przerwie świątecznej (w maju) chłopaki z 6a przedstawili 

swoją prezentację nt. bezpieczeństwa podczas godzin wychowawczych 

w klasach czwartych. Prezentacja była bardzo profesjonalnie przygotowana 

i dobrze przyjęta przez młodszych kolegów. 

 Konkurs na plakat multimedialny na temat bezpieczeństwa w sieci – 

rozstrzygnięty! Zwyciężczynią została uczennica klasy 4a, Paulina 

Jastrzębska. Gratulujemy! Zwycięską pracę prezentujemy poniżej: 

 

 

 

 We środę 11 maja br. nauczyciele wraz z rodzicami wzięli udział 

w prezentacji przygotowanej przez Fundację Kidprotect nt. bezpieczeństwa 

naszych dzieci w sieci. W zastępstwie za p. Jakuba Śpiewaka spotkanie 

poprowadziła p. Magdalena Zych (wiceprezes Fundacji). Dzięki temu 

spotkaniu dorośli odświeżyli i wzbogacili swoją dotychczasową wiedzę na 

ten temat. 



 Niezwykle miło jest mi poinformować, że otrzymaliśmy potwierdzenie 

z Fundacji Kidprotect, iż zrealizowaliśmy wszystkie wymogi, niezbędne do 

otrzymania Certyfikatu Szkoły Bezpiecznego Internetu. Został on nadany 

naszej szkole na okres 3 lat. Oprawiony Certyfikat zawiesimy w honorowym 

miejscu w pracowni informatycznej. 

 

 

 

 Podczas naszego Święta Szkoły 28 maja br. gościliśmy prezesa Fundacji 

Kidprotect, p. Jakuba Śpiewaka, który osobiście wręczył koordynatorowi 

programu przyznany naszej szkole Certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu 

oraz wyróżnił i nagrodził chłopaków z klasy 6a (Antoni Kosiński, Jan Milonas 

i Jan Zawadowski) za wkład w krzewienie zasad bezpieczeństwa w sieci 

wśród młodszych kolegów z SSP 26 STO. 

 



 

 

 

 

Koordynator programu - Dorota Sosulska 


