


 
I. WSTĘP 
 
Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu 
(DBI), który początkowo obejmował jedynie kraje europejskie, obecnie natomiast obchodzony jest w 
wielu państwach na świecie. Na terenie naszego kraju koordynatorem wydarzenia jest Polskie 
Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą instytut badawczy NASK oraz Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange1.  
 Celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz 
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego 
wykorzystania Internetu.  
 Organizatorzy DBI każdego roku zachęcają m.in. szkoły do wspierania tego przedsięwzięcia 
przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów oraz zgłaszania 
ich za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl W 2018 roku Dzień Bezpiecznego 
Internetu obchodzony będzie w dniu 6 lutego.  

Cele Dnia Bezpiecznego Internetu wpisują się w rekomendacje Ministerstwa Edukacji 
Narodowej zawarte w dokumencie opracowanym w sierpniu 2017 roku „Bezpieczna Szkoła. 
Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego 
uczniów”2. Wśród wykazu corocznego minimalnego zakresu uświadamiających problem zajęć 
profilaktycznych  pojawia się bowiem „organizacja dnia bezpieczeństwa cyfrowego w szkole” oraz 
„realizacja projektów edukacyjnych”3. Minister Edukacji podkreśla, iż „zapewnienie bezpieczeństwa 
cyfrowego uczniów – dzieci i młodzieży – jest w obecnym czasie równie istotne, jak zapewnienie 
bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego (…). Wagę tych problemów muszą uświadamiać sobie 
zarówno  nauczyciele i dyrektorzy szkół, jak i ich organy prowadzące oraz rodzice. Tylko stała – nie 
incydentalna – współpraca wszystkich tych podmiotów może zminimalizować zagrożenia poruszania 
się dzieci w cyfrowym świecie”4. 
 Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie cyberzagrożeń, jest 
tożsama ponadto z obszarami rekomendowanymi na płaszczyźnie krajowej, które zostały 
wyodrębnione w Koncepcji działań profilaktycznych w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015 – 
20185. Podejmowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa; przeciwdziałanie 
zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży są jednocześnie zadaniami wynikającymi 
z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. 
Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. 
 Mając powyższe na uwadze oraz w związku z planowanym zgłoszeniem olsztyńskiej 
inicjatywy do wykazu przedsięwzięć realizowanych w kraju w związku z obchodami Dnia 
Bezpiecznego Internetu, uznano, iż zasadnym będzie stworzenie projektu działań profilaktycznych, 
który pozwoli usystematyzować podejmowane inicjatywy i określić zakres obowiązków 
poszczególnych podmiotów. 
 

 
                                                 
1  www.saferinternet.pl/menu/projekty/projekty-edukacyjne/dzien-bezpiecznego-internetu.html (dostęp: 02.11.2017 r.). 
2  „Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego 

uczniów”, Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2017. 
3  Tamże, s. 21. 
4  Tamże, s. 26. 
5  Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015 – 2018,kwiecień 2015, pismo EM-
174/15, s. 9. 



II.  CEL DZIAŁA Ń 
 
− poszerzenie wiedzy uczniów i nauczycieli o zagrożeniach pojawiających się w Internecie 

i sposobach przeciwdziałania im; 
− podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy 

i umiejętności związanych z bezpiecznymi zachowaniami w Sieci; 
− umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych 

treści; 
− kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej; 
− zorganizowanie uczniom możliwości wzajemnego uczenia się z wykorzystaniem nowatorskich 

metod; 
− kształcenie aktywnej postawy uczniów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej; 
− wzmacnianie międzyinstytucjonalnych koalicji na rzecz skutecznych i systemowych działań 

w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. 
 

III.  AUTORZY PROJEKTU  
 
Komenda Miejska Policji w Olsztynie 
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
  Nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie 
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie 
 

IV.  KOORDYNATOR PROJEKTU  
 

Z ramienia oświaty: Beata Grzybicka – pedagog szkolny X Liceum Ogólnokształcącego 
   Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie; 
   Hanna Kamińska – pedagog szkolny Zespołu Szkół Chemicznych i  
  Ogólnokształcących w Olsztynie 
Z ramienia Policji: Lidia Cynt  – pracownik Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie 

 
V. REALIZATORZY DZIAŁA Ń 

 
� policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie 
� kadra Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie  

i Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie 
 

VI.  ADRESACI  
� uczniowie szkół ponadpodstawowych z Olsztyna 
� nauczyciele szkół ponadpodstawowych z Olsztyna 
� przedstawiciele szkół ponadpodstawowych, które zgłoszą swój udział w projekcie 
 

VII.  TERMIN  - od listopada 2017 roku do końca czerwca 2018 roku 
 

VIII.  MIEJSCE  
 

� szkoły ponadpodstawowe z terenu miasta Olsztyna 



� konferencja inaugurująca projekt odbędzie się w X Liceum Ogólnokształcącym 
Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie, natomiast debata podsumowująca - w Zespole 
Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie 
 

IX.  ZADANIA DO WYKONANIA 
 
1. X Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 
 
- zgłoszenie przedsięwzięcia do inicjatyw Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 

(www.saferinternet.pl) 
-  organizacja konferencji z panelem dyskusyjnym inaugurującym projekt, w tym: 

• udostępnienie pomieszczeń; 
• prowadzenie konferencji; 
• przygotowanie zaproszeń i prowadzenie listy zgłoszeń; 
• opracowanie, analiza i przedstawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród 

zgłoszonych uczestników; 
-  inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach projektu; 
-  współpraca z placówkami, które włączyły się w projekt; 
-  przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu celem przekazania do organizatorów DBI. 

 
2. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie 
 
-  organizacja imprezy podsumowującej projekt, w tym: 

• udostępnienie pomieszczeń; 
• prowadzenie debaty; 
• przygotowanie zaproszeń; 
• opracowanie, analiza i przedstawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród 

zgłoszonych uczestników; 
 -  inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach projektu; 
-  współpraca z placówkami, które włączyły się w projekt; 
-  przygotowanie sprawozdania z realizacji własnych przedsięwzięć projektu celem przekazania 

do koordynatora z ramienia oświaty (X LO MS). 
 
3. Zespół Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP 

w Olsztynie 
 

- współorganizacja konferencji i debat społecznych – inaugurującej projekt i ewaluacyjnej, 
w tym: 
• zaproszenie prelegentów; 
• wsparcie przy projektowaniu zaproszeń; 
• pomoc przy tworzeniu i analizowaniu ankiet; 
• nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi; 
• opracowanie rekomendacji; 

- inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w ramach projektu; 
- współpraca z placówkami, które włączyły się w projekt; 



- w miarę możliwości prowadzenie spotkań edukacyjno – profilaktycznych z zakresu 
bezpieczeństwa internetowego – z inicjatywy własnej i/ lub po zaproszeniu przez 
przedstawicieli placówek; 

- przygotowywanie relacji prasowych na stronę internetową Policji; 
- przygotowanie sprawozdania z realizacji działań i przekazanie go do Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w formie rocznego Sprawozdania z działań 
podejmowanych w ramach poszczególnych obszarów dla polityki społecznej przez 
funkcjonariuszy KMP w Olsztynie. 

 
4. dzielnicowi Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie i Posterunku Policji 

w Olsztynie 
 

- współpraca z placówkami, które włączyły się w projekt; 
- w miarę możliwości prowadzenie spotkań edukacyjno – profilaktycznych z zakresu 

bezpieczeństwa internetowego – z inicjatywy własnej i/ lub po zaproszeniu przez 
przedstawicieli placówek; 

- przesyłanie do Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii WPR KMP 
w Olsztynie informacji o przeprowadzonym spotkaniu, również fotorelacji – bezpośrednio po 
jego zrealizowaniu. 

 
X. DZIAŁANIA WSPIERAJ ĄCE 

 
1. Promocja działań profilaktycznych „Razem tworzymy lepszy Internet” w środkach masowego 

przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem stron internetowych szkół i jednostki Policji. 
2. Działania informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w Internecie skierowane do 

ogółu społeczeństwa przy wykorzystaniu środków masowego przekazu (ze szczególnym 
naciskiem na kampanie prowadzone z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych; Dnia 
Bezpiecznego Internetu itp.). 

3. Udział realizatorów w konferencjach, szkoleniach, warsztatach z przedmiotowej tematyki 
w celu poszerzenia wiedzy i czerpania „dobrych praktyk” od innych realizatorów z kraju. 

 
XI.  OCENA REALIZACJI  

 
 Ocena realizacji działań profilaktycznych przeprowadzona zostanie przed zakończeniem roku 
szkolnego 2017/2018. Do oceny posłużą ankiety przeprowadzone wśród uczniów szkół, 
uczestniczących w działaniach. Wyniki badań omówione zostaną podczas imprezy 
podsumowującej, której organizacja planowana jest na czerwiec 2018 roku. Zostaną one również, 
wraz z opisem podjętych działań, przedstawione w sprawozdaniu podsumowującym projekt, 
przygotowanym przez realizatorów.  
 Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przygotują również opis działań, 
w których uczestniczyli policjanci i przekażą go do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 
w formie rocznego Sprawozdania z działań podejmowanych w ramach poszczególnych obszarów 
dla polityki społecznej przez funkcjonariuszy KMP w Olsztynie. 
 
 
Opracowała: 
Lidia Cynt 
Wydział Prewencji KMP w Olsztynie 


