Bezpieczna +
W I półroczu roku szkolnego 2016/2017 w naszej szkole realizowany był
rządowy program „Bezpieczna +”.
Nasza szkoła znalazła się w gronie zelowskich placówek, które otrzymały finansowe wsparcie na realizację
działań w ramach programu.
Przystępując do programu, wybraliśmy obszar dotyczący bezpiecznego korzystania
z cyberprzestrzeni. Działania, które podjęliśmy adresowane były m.in. do uczniów, rodziców
i nauczycieli. Rodzice uczestniczyli w spotkaniu o tematyce „Cyberprzemoc i bezpieczeństwo w sieci”,
a Rada Pedagogiczna naszej szkoły w szkoleniu dotyczącym tej tematyki.
Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych przedsięwzięciach:
•

akcji promującej bezpieczne korzystanie z usług w Internecie

•

lekcjach o kulturalnym zachowaniu się w sieci - NETYKIETA

•

zajęciach z wykorzystaniem szkolnego Facebook

•

warsztatach profilaktycznych

•

konkursach

•

przeglądzie spektakli profilaktycznych (scenki o charakterze profilaktycznym przygotowane pod

opieką wychowawców miały charakter edukacyjny, terapeutyczny i integracyjny).
Wręczono nagrody laureatom konkursów,
jury w składzie:
Paulina Gwizdała- przewodnicząca, Aneta Morzyńska, Łukasz Maciejewski, Małgorzata Martyniak, Iwona
Rosiak, Katarzyna Kamińska-Hofman
przyznało:
•

w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną, film nt. „Bądź bezpieczny w sieci”,

skierowanym do uczniów liceum
Nagrody specjalne: Kacprowi Topolskiemu za film pt. „Cyberprzemoc”
Alicji Lis i Julii Kardas za prezentacje multimedialną pt. „Stop Cyberprzemocy”
•

w konkursie plastycznym "Lepiej w realu niż w wirtualu”, skierowanym do uczniów gimnazjum

Nagrodę główną: Natalii Krawczyk za pracę pt. „Internet”
Nagrody specjalne: Marcelowi Talejun-Smolarek za pracę pt. „Zaplątanie w sieci”
Agnieszcze Drzazga za pracę pt. „Real to jest to”
Patrycji Henich za pracę pt. „Stop Przemocy”
Wyróżnienia:
Zuzannie Dobroszek za pracę pt. „Stop Cyberprzemocy”
Joannie Berlińskiej za pracę pt. „Wybieraj!-duże rachunki czy wielu przyjaciół”
Ewie Jersak za pracę pt. „Nowoczesne więzienie”
Wiktorii Janowskiej za pracę pt. „Stop Przemocy i Nałogom”

•

w konkursie literackim pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci” skierowanym do uczniów gimnazjum

i liceum
Gimnazjum
I miejsce Tymoteuszowi Cichońskiemu za wiersz pt. „Słuchajcie dorośli…”
II miejsce Klaudii Lorent za wiersz pt. „Trzy sposoby”
Julii Dobroszek za wiersz pt. „Internet”
III miejsce Marcelowi Talejun-Smolarek za wiersz pt. „Netykieta”
Karolinie Zieleniak za wiersz pt. „Elektroniczna nadzieja”
Wyróżnienia:
Julii Chęcińskiej za pracę pt. „ List do Internauty”
Krzysztofowi Kierasiowi za pracę pt. „Niebezpieczeństwo w sieci”
Magdalenie Ożarek za wiersz pt. „Droga koleżanko…”
Bartłomiejowi Płóciennikowi za wiersz pt. „Internet”
Marcie Tyluś za wiersz pt. „Pomyśl”

Liceum
Nagrody specjalne dla : Aleksandry Łabędzkiej za wiersz pt. „Bezpieczeństwo w sieci”,
Justyny Pawłowskiej za wiersz pt. „Życie w Necie”
W bibliotece szkolnej można było obejrzeć wystawę pokonkursową wszystkich prac nadesłanych na
konkursy.
Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania przyczynią się do większego bezpieczeństwa młodzieży
naszej szkoły w świecie wirtualnym.
Opiekunowie projektu: Rozaneta Smolarek, Małgorzata Martyniak, Iwona Rosiak,
Danuta Lipińska, Wioletta Czajka, Małgorzata Newill

