„Bezpieczeństwo w Sieci” program profilaktyczny
Zadania szczegółowe na rok szkolny 2009/2010
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Zadanie
Zabezpieczenie komputerów w pracowniach
informatycznych i bibliotece przed dostępem do
niewłaściwych treści, a systemu przed zniszczeniem:
program filtrujący zasoby Internetu – Opiekun ucznia w
Internecie oraz aktualne oprogramowanie antywirusowe.
Warsztaty dla nauczycieli na temat cyberprzemocy.
Pogadanka dla członków Rady Rodziców na temat
„Bezpiecznego Internetu”.
Kurs e – learning dla gimnazjalistów - Znajominieznajomi.pl.
Opracowanie dla uczniów szkoły podstawowej i rodziców
zasad bezpiecznego korzystania z Internetu – ulotka
informacyjna.
Pogadanki i warsztaty dla rodziców na temat: „Zagrożenia
wynikające z użytkowania komputera i Internetu”
Umieszczenie ulotki informacyjnej o zagrożenia
wynikające z użytkowania komputera i Internetu na
stronie internetowej szkoły.
Udział uczniów SP w konkursie „3… 2… 1… Bezpieczny
Internet na Start!”.
Przeprowadzenie pogadanek na temat „Bezpiecznego
korzystania z Internetu” na godzinach z wychowawcą.
Przekazanie informacji rodzicom w formie ulotki
podczas spotkań z wychowawcą.
Przeprowadzenie w klasach IV – VI lekcji o dobrym
zachowaniu w Internecie z wykorzystaniem treści
programu nauczania informatyki „Informatyka
Europejczyka”.
Włączenie treści bezpieczeństwa w Internecie do programu
nauczania w klasach I - III, realizujących zajęcia z
komputerem. materiały ze strony www.dzieckowsieci.pl.
Włączenie treści bezpieczeństwa w Internecie do
programu nauczania w klasach I - III, realizujących zajęcia
z komputerem.
Szkolny konkurs na plakat „Bądź bezpieczny
w sieci” – kategorie SP. i Gim.

15.

Ekspozycja w/w prac na terenie szkoły.

16.

„Dzień Bezpiecznego Internetu” w bibliotece szkolnej.

17.

Udział szkoły w ogólnopolskim „Dniu Bezpiecznego
Internetu”.

18.

Uwzględnienie treści bezpieczeństwa w sieci.

Osoby odpowiedzialne

Terminy

Dyrektor szkoły
nauczyciele
informatyki

na bieżąco

p. Iwona Karczmarz
p. Ewa Radelczuk

październik 2009

p. Iwona Karczmarz

grudzień 2009

p. Iwona Karczmarz

październik 2009
– marzec 2010

p. Urszula Pazdan

grudzień 2009

p. Iwona Karczmarz
p. Urszula Pazdan
wychowawcy klas

grudzień 2009
styczeń 2010

p. Iwona Karczmarz
p. Urszula Pazdan

grudzień
2009

p. Urszula Pazdan
p. Iwona Karczmarz
wychowawcy klas
wychowawcy klas

grudzień 2009 –
luty 2010
grudzień 2009
styczeń 2010
styczeń 2010

Nauczyciele
informatyki

grudzień 2009 –
maj 2010

Wychowawcy klas I –
III SP

grudzień 2009 –
maj 2010

Wychowawcy klas I III

grudzień 2009 –
maj 2010

nauczyciele
informatyki i plastyki
nauczyciele
informatyki i plastyki
nauczyciele biblioteki
p. Iwona Karczmarz
p. Urszula Pazdan
wychowawcy klas
p. Barbara Kondrat

luty 2009
marzec 2010
luty 2010
luty 2010
na bieżąco
1

w programie pozalekcyjnych zajęć komputerowych

19.
20.

Zredagowanie ankiety ewaluacyjnej programu
„Bezpieczeństwo w sieci” z uwzględnieniem grup
wiekowych (sp i gim).
Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej
w klasach I – III, IV – VI oraz I-III gimnazjum.

21.

Opracowanie wyników ankiety. „Bezpieczeństwo w
sieci”.

22.

Podsumowanie programu.

p. Urszula Pazdan
p. Iwona Karczmarz
p. Urszula Pazdan
p. Iwona Karczmarz
wychowawcy klas
p. Iwona Karczmarz
p. Urszula Pazdan
p. Barbara Kondrat
nauczyciele informatyki

kwiecień 2010
maj 2010
maj 2010
maj 2010

2

