
Drodzy Uczniowie, szanowni Rodzice  

 W dniach 4 – lutego w naszej szkole będziemy uczestniczyć obchodach Dni 

Bezpiecznego Internetu. 

Do współpracy zapraszamy wiele instytucji: Komenda Wojewódzka Policji  

w Krakowie, Urząd Marszałkowski, Małopolski Kurator Oświaty. Podczas uroczystej gali 

zakończeniowej, na której będzie obecna Pani Kurator, Komendant Policji oraz TVP Kraków, 

laureaci konkursów otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

 W tym czasie zaplanowany jest szereg działań mających na celu: 

1. Inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży 

do zasobów internetowych.. 

2. Zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa 

online. 

3. Promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. 

 

Przewidziane działania to: 

1. Spotkania dzieci z policjantem (45 minut w każdej klasie) w dniach 4, 6, 8 lutego. 

Harmonogram spotkań będzie podany po feriach. 

2. Spotkanie rodziców w policjantem 5 lutego – szczegóły zostaną podane. 

3. Konkurs plastyczny z nagrodami „Bezpieczeństwo w sieci”, dla dwóch grup 

wiekowych: 

 Klasy 1 – 3  

 Klasy 4 – 5 

Regulamin konkursu zostanie wysłany do Państwa oraz do rodziców jeszcze przed 

feriami. 

4. Konkurs wiedzy o Internecie (w formie testu jednokrotnego wyboru) w trzech 

kategoriach wiekowych – 7 lutego: 

 Klasy 2 – 3 (chętni uczniowie) -  5 lekcja 

 Klasy 4 – 6 (trzech przedstawicieli z każdej klasy, jeśli będzie więcej chętnych 

oczywiście mogą wziąć udział w konkursie) – 6 lekcja 



 Klasy 7 – III gim (trzech przedstawicieli z każdej klasy, jeśli będzie więcej 

chętnych oczywiście mogą wziąć udział w konkursie) – 7 lekcja 

 

Zagadnienia i link do strony www gdzie można znaleźć materiały do nauki 

zostaną podane przed feriami. Dzieci kierują zgłoszenia do wychowawców 

do 30 stycznia.  

5. 7 stycznia, godzina 17:00 – 18:30 – gra wirtualno – terenowa na terenie szkoły. 

 Do gry zgłaszają się uczniowie klas 4 – 8, którzy dobierają się w dowolne 

grupy od 3 – 5 osób (nie musza być to dzieci z tej samej klasy). 

 Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodziców deklaracji udziału. 

 „Fabuła” gry 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej kl. 4-8 na obszarze wyznaczonym i wskazanym przez 

dyrekcję placówki, poruszają się w kilkuosobowych Zespołach (3-5 osób), pomiędzy 

pięcioma/sześcioma usytuowanymi „stoiskami” (Levelami). Uczniowie odszukują 

właściwe stoisko, które oznaczone są kartami z QR Kodami w sekwencji Level 1 – 

Level 6 (poniżej przykład). Drużyny wykonują – rozwiązują wyznaczone zadania 

związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w sieci internetowej 

i komputerowej. 

Level 1 – stanowisko dot. bezpieczeństwa w Internecie - QUIZ 

 

 

 

 

 

 Zasady gry 

 W grze uczestniczą uczniowie kl. IV – VIII dobrani w kilkuosobowe  

(3 - 5 osób) drużyny plus opiekun. Drużyn może być kilka do kilkunastu. 



Grupy otrzymują „Karty Logowania Drużyny” wraz z kartą oraz zawartym dla niej 

QR Kodem, do którego stanowiska – Levelu ma się „zalogować”. Drużyny mają 

wykonać zadania na określonych stanowiskach (Level 1 – Level 6). 

 W każdej drużynie co najmniej jedna osoba musi podsiadać smartphone z 

aplikacja QR Kod. 

 Zabawa ma charakter rywalizacji, dlatego zwycięskie drużyny otrzymają nagrody, 

podczas uroczystej gali w marcu.  

 Gra  prowadzona będzie przed przedstawicie Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. 

 Podczas gry nagrywany będzie materiał filmowy przez przedstawiciela Urzędu 

Marszałkowskiego. Możliwe, że pojawi się również TVP Kraków. 

 

 Dzieci kierują zgłoszenia do wychowawców do 30 stycznia.

 Jednocześnie dzieci muszą do 31 stycznia oddać podpisane deklaracje.  Bez 

nich, nie mogą wziąć udziału w zabawie!!!!! 

 

 

PATRONAT I WPÓŁPRACA 

 Całość jest objęta honorowym patronatem przez Małopolskiego Kuratora 

Oświaty. Dodatkowo, Szkoła będzie ściśle współpracować z Komendą Wojewódzka Policji 

oraz Urzędem Marszałkowskim.  

 W pierwszej połowie marca odbędzie się gala, na która zapraszamy Panią 

Kurator, Komendanta policji, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy 

Michałowice, TVP Kraków.  

  

  

 


