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SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
2. Cel programu.
3. Spodziewane efekty.
4. Treść i harmonogram działań.
5. Ewaluacja programu.

1. Wstęp.

Rozwój technologii informacyjnej wyznacza postęp w rozwoju człowieka i cywilizacji. Ma wpływ 
również na środowisko szkolne.  Istnieje konieczność zaprezentowania wielorakich aspektów rozwoju  
technologicznego  i  jego  wpływu  w  sferze  społecznej,  psychicznej  i  fizycznej  na  człowieka  w  
szczególności  środowisko szkolne.  Program „Bezpieczny Internet?”  jest  próbą zmierzenia  się  z  tą  
problematyką w naszej szkole.

2. Cel programu.

− Uświadomienie uczniom,  rodzicom  i nauczycielom zagrożeń płynących z 
nieodpowiedniego korzystania z komputera i Internetu

− Zapoznanie społeczności  szkolnej z koniecznością ochrony danych oraz cudzej 
własności intelektualnej.

− Realizowanie  zadań  programu „Bezpieczny Internet”.

3. Spodziewane efekty.

− Rodzice, nauczyciele, dzieci znają miejsce i środki pomocy dla zagrożonych 
negatywną stroną rozwoju TI.

− Uczniowie znają etykietę i zasady pracy ze sprzętem elektronicznym.
− Społeczność szkolna potrafi sprawnie zareagować na wszelkie przejawy 

łamania zasad posługiwania się sprzętem elektronicznym.
− Uczniowie nabiorą krytycznego stosunku do osób i treści ze świata 

wirtualnego.



4. TREŚĆ I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU BEZPIECZNY INTERNET

Zadania do realizacji Działania Terminy

1. Diagnoza

a)  zakresu korzystania z 
komputera i Internetu
b) świadomości zagrożeń
c) stopnia korzystania z IT w 
pracy dydaktycznej i 
wychowawczej

1.Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i 
nauczycieli
2.Analiza wyników
3. Prezentacja wyników i wyciąganie wniosków 
na Radzie Pedagogicznej i zebraniach z 
rodzicami

XI/XII

2. Propagowanie zasad dobrego 
zachowania w Internecie

1.Przeprowadzenie lekcji poświęconej etykiecie 
przez wychowawców i nauczycieli informatyki 
(inscenizacje), prelekcje, prezentacje 
multimedialne 
2. Prelekcje dla rodziców poświęcona zasadom 
netykiety
3. Opracowanie tablicy pt. „ Czuj się bezpieczny 
w sieci”
4. Umieszczenie artykułu w gazetce szkolnej
5. Szkolenia Rady Pedagogicznej 

I/II

3. Podniesienie poziomu
 bezpieczeństwa w sieci 

1. Organizacja warsztatów profilaktycznych 
dotyczących cyberprzemocy,  prowadzonych 
przez specjalistów dla rodziców i uczniów
2. Uświadomienie uczniom jakie zachowania w 
Internecie mogą być dla nich niebezpieczne
3. Zapoznanie uczniów z prawidłowymi 
reakcjami na konkretne zagrożenia pojawiające 
się w sieci( cyberprzemoc, kradzież cudzej 
własności intelektualnej, pedofilia, 
przestępstwa i inne

X/II

4. Propagowanie 
bezpieczeństwa w sieci

1. Uczestnictwo w „Dniach Bezpiecznego 
Internetu”  DBI – akcja informacyjno 
edukacyjna
2. Umieszczenie na szkolnej stronie WWW 
publikacji i projektów uczniów dotyczących 
bezpiecznego wykorzystania zasobów Internetu
3. Promocja bezpiecznych stron internetowych i 
oprogramowania zabezpieczającego przed 
niepożądanymi treściami na szkolnej stronie 
internetowej

XII/II



5. Osoby odpowiedzialne:

Dyrektor szkoły
Pedagog szkolny
Wychowawcy
Nauczyciele informatyki

6. Ewaluacja programu

Wdrażany program będzie oceniany na bieżąco. Uwagi, propozycje, opinie i wnioski będą służyły do 
jego aktualizacji i modyfikacji. Ewaluację  przeprowadzi powołany przez Dyrektora zespół  i autorzy 
projektu.

Powyższy program profilaktyczny został zatwierdzony na posiedzeniu Rady  
Pedagogicznej w dniu 18.02.2011  roku


