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1. CELE PROJEKTU: 

a) cel główny: 

Projekt Bezpieczeństwo w Sieci ma na celu przede wszystkim inicjowanie  i propagowanie 

działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, 

zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w 

Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online.  Hasło tegorocznej 

edycji – „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”– Nadchodząca edycja Dnia 

Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu 

twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podczas obchodów DBI 2020 organizatorzy chcą 

podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych 

zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań 

internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.   

Założeniem Programu jest systematyczne i długofalowe przekazywanie  i przypominanie 

zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w sieci, a w efekcie zwiększenie  wiadomości 

uczniów jako użytkowników systemu komputerowego. 

 

b) cele szczegółowe: 

uczeń: 

− zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci, pokazanie konsekwencji 

nierozważnych działań online, takich jak: wysyłanie i publikowanie „odważnych” zdjęć 

oraz lekkomyślne zamieszczanie w sieci innych treści tego typu, przyjmowanie do grona 

„znajomych” osób bliżej nieznanych, niewylogowywanie się z konta po zakończeniu 

użytkowania serwisu, udostępnianie haseł i loginów, ignorowanie ustawień prywatności 

w portalach społecznościowych, itp.  

− nabywanie przez uczniów praktycznych umiejętności umożliwiających ochronę własnych 

praw. 

 

2. ZAKRES DZIAŁAŃ  

Projektem objęci są uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Gościcinie. 

 

3. CZAS REALIZACJI: 

DBI 2019 odbędzie się 11 lutego 2020 r.  

Termin realizacji projektu od 10. 02-21.02. 2020 r.  

 

 



4. PLAN DZIAŁAŃ: 

Zadanie Osoby odpowiedzialne 

Umieszczenie folderu informacyjnego na stronie 

internetowej szkoły. Baner DBI 

Dorota Kalinowska 

Przypomnienie uczniom zasad korzystania z Internetu z 

uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa oraz 

przypominanie o ich stosowaniu, umieszczenie zasad w 

widocznym miejscu. 

Dorota Kalinowska 

Iwona Królak 

Joanna Okroj 

Lidia Kupska-Seroczyńska 

Przeprowadzenie w klasach I-III  

I klasa: necio.pl 

II klasa: sieciaki.pl 

Ochrona prywatności w sieci. Komunikacja w sieci. 

III klasa: sieciaki.pl 

Publikacja zdjęć w sieci. 

Znajomość z osobami poznanymi w sieci.  

 

Iwona Królak 

Joanna Okroj 

Lidia Kupska-Seroczyńska 

Marzena Krzemińska 

Przeprowadzenie w klasach IV lekcji „Bezpieczna 

przygoda w Internecie” w oparciu o materiału 

www.saferinternet.pl 

Iwona Królak 

Przeprowadzenie w klasach V „Gdzie jest Mimi?” w 

oparciu o materiału https://www.edukacja.fdds.pl 

Iwona Królak 

Przeprowadzenie w klasach VI „Nie daj się” w oparciu o 

materiału https://www.edukacja.fdds.pl 

Dorota Kalinowska 

Iwona Królak 

Przeprowadzenie w klasach VII „Lekcji bezpieczeństwa” 

w oparciu o materiału https://www.edukacja.fdds.pl 

Dorota Kalinowska 

Iwona Królak 

Przeprowadzenie w klasach 8 kursu e-learningowego pt.: 

„Dbaj o fejs” w oparciu o materiały 

https://www.edukacja.fdds.pl 

 

Dorota Kalinowska 

Iwona Królak 

Konkurs dla uczniów klas 4-8 

Plakat format A4 – Infografika "Bezpieczeństwa w 

Internecie". 

Autorki projektu odpowiedzialne za 

zbieranie prac. 

Przeprowadzenie szkolenia informacyjnego dla 

nauczycieli. 

Dorota Kalinowska 

 



Podsumowanie programu. Przesłanie sprawozdania do 

Polskiego Centrum Programu Safer Internet. 

Dorota Kalinowska 

Iwona Królak 

 

 

5. SPODZIEWANE REZULTATY   

Ogólne:  

1. Podsumowaniem zajęć są wypracowane zasady bezpiecznego korzystania z sieci, z 

naciskiem na bezpieczeństwo w społecznościach internetowych.  

Uczeń: 

 jest świadomy zagrożeń czyhających w świecie wirtualnym;  

 promuje bezpieczne, kulturalne i efektywne korzystanie z Internetu  

 ma świadomość korzyści jakie daje Internet w życiu człowieka 

 poszukuje i korzysta ze stron internetowych posiadających certyfikat Strona Przyjazna 

Dziecku przyznawany przez organizację Kidprotect.pl http://www.kidprotect.pl  

 wie, jakie negatywne skutki niesie za sobą długotrwałe korzystanie z komputera 

(uzależnienie od Internetu, gier komputerowych itp. ) 

 posiada wiedzę (lub umiejętność) ochrony komputera przed zagrożeniami w Sieci 

poprzez stosowanie odpowiedniego oprogramowania we właściwy sposób (firewall, 

antywirus) 

 propaguje korzystanie z legalnego oprogramowania  

 wykorzystuje komputer do nauki i zabawy rozwijając dziecięcą twórczość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kidprotect.pl/


 

6. BIBLIOGRAFIA  

Linki do ważnych i przydatnych stron 

http://necio.pl/ klasy 1 

http://sieciaki.pl klasy 2-3 

http://przytulhejtera.pl/ - klasy 4-8 

 

 

www.saferinternet.pl - oficjalna strona realizowanego w Polsce przez Konsorcjum FDN i NASK 

programu Komisji Europejskiej "Safer Internet". Na serwisie znajdują się aktualne wiadomości 

związane z tematyką programu, artykuły prasowe oraz raporty dotyczące badań. 

www.dbi.pl - serwis poświecony obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu, którego ideą jest 

propagowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania dzieci i młodzieży z Internetu. Na 

stronie znajdują się materiały i relacje z poprzednich obchodów, materiały pomagające w 

organizacji imprez, informacje o konkursach, baza szkół, które przyłączyły się do obchodów. 

www.dyzurnet.pl - serwis Dyżurnet.pl anonimowo przyjmuje zgłoszenia o nielegalnych treściach 

w Internecie. 

www.helpline.org.pl - projekt helpline.org.pl ma na celu pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa w Internecie. Jeśli dziecko spotkało w Sieci coś nieprzyjemnego i nie 

wiesz jak mu pomóć - wejdź na stronę projektu. 

www.kidprotect.pl - strona Fundacji Kidprotect.pl, zajmującą się zapobieganiem patologiom 

społecznym (w szczególności przestępczości seksualnej) oraz pomocą dotkniętym patologiami 

społecznymi. 

www.dzieckokrzywdzone.pl - portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci. 

 

7. MATERIAŁY EDUKACYJNE (załączniki): 

• Klasa 4 – lekcja na platformie e-learningowej „Bezpieczna lekcja z Internetem” 

• Klasa 5 - lekcja na platformie e-learningowej „Gdzie jest Mimi?” 

• Klasa 6 - lekcja na platformie e-learningowej „Nie daj się” 

• Klasa 7  - lekcja na platformie e-learningowej „ Lekcja bezpieczeństwa” 

• Klasa 8 - lekcja na platformie e-learningowej „Dbaj o fejs” 

• Scenariusze lekcji w oparciu o materiały ze stron: 

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze-zajec/1.html 

https://www.edukacja.fdds.pl/scenariusze-zajec 

• ankieta ewaluacyjna 
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