
Sprawozdanie z działań 

„Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 – Działajmy Razem” 

W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej  przeprowadzono szereg działań mających na celu: 

- popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, 

- uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z korzystaniem 

z Internetu, 

- propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodzieży, 

- zachęcenie do twórczego działania, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 

- kształtowanie właściwych postaw zachowania. 

 

Opis działań : 

1. Konkurs plastyczny dla uczniów Technikum nr 1 oraz Branżowej Szkoły pierwszego 

stopnia nr 1 w Puławach o tematyce „ W świecie Internetu – Bezpieczni w sieci” .  

W konkursie wzięło udział jedenastu uczniów. Prace wyeksponowano na holu szkoły.  

Komisja w składzie:  

Dyrektor Szkoły: Robert Och 

Wicedyrektor: Krzysztof Kapłon 

Kierownik szkolenia praktycznego: Lidia Nogowska 

Pedagog: Marzena Kitka 

Przedstawiciel uczniów: Justyna Kozak 

             wyłoniła 3 najlepsze prace, które zostały nagrodzone podczas apelu w dniu 8 marca 2019 

 

1. Klaudia Kęsik klasa 3 ST 

2. Weronika Kubala klasa 1 FT 

3. Wiktoria Świderek klasa 1 ST 

2. Konkurs wiedzy dla uczniów klas pierwszych „Dzień Bezpiecznego Internetu – 

Działajmy Razem” 

Zadanie konkursowe polegało  na rozwiązaniu przez uczniów  testu on-line. Pytania dotyczyły 

bezpieczeństwa  w sieci oraz praw autorskich. Konkurs składał się z 3 etapów: etap pierwszy 

przeprowadzono w klasach skąd do etapu 2 zakwalifikowało się po 6 osób z najwyższą 

liczbą punktów, etap drugi wyłonił piętnastu najlepszych uczniów ze szkoły, w etapie 

trzecim poznaliśmy zwycięzców: 

 

1. Dawid Młotkowski klasa 1 BSW  

2. Monika Bolek klasa 1 CT 

3. Jakub Pyska klasa 1 ST 

 

 

 

 

 



3. Konkurs wiedzy dla Rodziców uczniów ZS 1 „Dzień Bezpiecznego Internetu – 

Działajmy Razem”.  

Konkurs on-line dla wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół  nr 1 w Puławach. Pytania 

dotyczyły cyberprzemocy, zagrożeń w sieci, praw autorskich, form pomocy dzieciom, kontroli 

rodzicielskiej, programów i instytucji pomagających osobom, które zostały dotknięte 

cyberprzemocą. 

W konkursie wzięło udział 21 rodziców.  

 

Laureaci konkursu: 

1. Pani Mariola Stosio   

2. Pani Renata Urbanek  

3. Pani Monika Bartkiewicz 

 

4. Zamieszczenie informacji na stronie szkoły, Facebooku szkolnym oraz przekazanie 

rodzicom ulotek na temat zagrożeń oraz metod bezpiecznego korzystania z sieci. 

 

5. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów, na temat odpowiedzialnego korzystania z sieci. 

W ankiecie wzięło udział 199 uczniów Zespołu Szkół nr 1. Wyniki zamieszczono 

w osobnym pliku: „Wyniki ankiety dla uczniów”.  

 

6. Przeprowadzenie lekcji edukacyjnej w postaci prezentacji multimedialnych, oraz 

dyskusji na temat bezpieczeństwa i skutków udostępniania materiałów, oraz korzystania 

z portali społecznościowych. 

 

7. Przygotowano prezentacje multimedialne, która wyświetlane były na holu szkoły. 

Prezentacje dotyczyły bezpieczeństwa w sieci. Zaprezentowano również film „Na zawsze”, 

„Gdzie jest MIMI” oraz teledysk „Przytul hejtera”. 

 

8. Zorganizowano zabawę pt.: „Biorę udział w Dniu Bezpiecznego Internetu 2019”. 

Działanie polegało na publikowaniu  na Facebooku szkolnym oraz przekazaniu informacji 

poprzez plakaty, w okresie 4-8 luty, zadań konkursowych. Każdego dnia uczniowie mieli 

do wykonania inne zadanie, a nagrodą było otrzymanie przez zwycięzców naklejek 

z napisem „Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 - Biorę Udział” – które zwalniały uczniów 

z odpowiedzi ustnych oraz niezapowiedzianych kartkówek.  

 
M. Gładysz 

  

 


