
Sprawozdanie z akcji Dnia Bezpiecznego 
Internetu (09.02.16) 

w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza 

w Zabrzu w roku szk. 2015/2016 
  

 
Akcję DBI /13.01. - 10.03.2016/ zainicjowano przygotowaniem plakatu 
promującego i reklamującego działania szkoły w tej dziedzinie.  
 
Obchody rozpoczęto konkursem plastyczno-informatycznym 
dla klas 0 -VI pt. „Lepszy Internet zależy od Ciebie” w dniach 
14.01.-02.02. Wyróżniono w nim oryginalne prace 
elektroniczne i plastyczne, z których utworzono gazetki 
pokonkursowe. 
 
W klasach II-VI przeprowadzono w dn. 01-05 lutego 2016 zajęcia 
edukacyjne oraz warsztaty edukacyjne pt. „Wirtualny świat. 
W którym świecie Ty żyjesz?” Wygłoszono prelekcje nt . 
uzależnień od urządzeń komputerowych i od Internetu (podczas 
zajęć komputerowych). 
 
 Dla klas pierwszych zorganizowano w dniach        
01-05.02.  zajęcia edukacyjne na  podstawie 
prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego 
„Sieciaki”  oraz zabawy i konkursy związane 
z bezpieczeństwem w Internecie. 
 
 
 
Na bibliotecznej tablicy informacyjnej zamieszczono gazetkę 
ścienną „Dzieci w sieci”- zapoznającą uczniów i ich rodziców 
z zasadami bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. 
 Artykuł  pt. "Lepszy Internet zależy od Ciebie" 
o bezpieczeństwie w sieci sporządzony przez bibliotekę 
zamieszczono w „Kurierze Szkolnym”. 
 
 
 



 
Ważny element obchodów od 08.02. do 11.02.  stanowiły  prelekcje 

i prezentacje multimedialne dla klas VI w wykonaniu 
przedstawicieli policji nt. skutków prawnych niewłaściwego 
korzystania z Internetu oraz uzależnień od urządzeń 
komputerowych i od Internetu. 
 

Również w tych dniach dla uczniów klas IV-VI przeprowadzono zajęcia 
edukacyjne z wykorzystaniem platformy e-podręczniki nt. właściwej 
komunikacji, netykiety, praw autorskich (podczas zajęć komputerowych). 

 
Odbyły się też szkolenia dla uczniów klas VI, rodziców 
i nauczycieli naszej szkoły nt. "Bezpieczny Internet w domu 
i szkole, najnowsze zagrożenia cyberprzestrzeni, dobry 
i przyjazny Internet" – prowadzone przez Trenera 
Bezpiecznego Internetu. 

 
Najstaranniej wykonane gazetki ścienne z plastycznymi i elektronicznymi 
(wydrukowanymi) pracami dziecięcymi oraz plakatami promującymi 
bezpieczeństwo w Internecie zaprezentowano całej społeczności szkolnej 
i rodzicom.  
 
Podsumowaniu akcji DBI w dniu 04.03. o godz. 11:00 
w s.301 towarzyszył spektakl teatralny poświęcony 
skutkom uzależnienia od komputera i Internetu, 
jednocześnie promujący aktywny tryb życia. Młodzi aktorzy 
z kl. III a i VI a doskonale utożsamili się z rolami, rozumiejąc 
tym samym niebezpieczeństwa związane z utratą bezpośredniego kontaktu 
z rówieśnikami.  
  
Ukoronowaniem akcji było rozdanie wielu dyplomów i nagród 
laureatom konkursów oraz  zaprezentowanie  
społeczności szkolnej całego zakresu zrealizowanych działań 
w specjalnie udekorowanej na ten cel sali teatralnej. 
 

 
Koordynatorzy akcji: J. ADAMSKA, T. SZYWAŁA 

Nauczyciele uczestniczący w działaniach: E. Arkuszewska, E. Czerwińska, C. Foik, M. Fussek, A. Janik, 
B. Kamińska-Marciniak, J. Kapcia, K. Korus-Jędrzejewska,  M. Kozak, B. Krawiec, S. Kuś, I. Niestrój, 
M. Pelczarska, B. Pieczko,  M. Rzymkowska, M. Sandner, Z. Słonina. 


