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Sprawozdanie z obchodów „DBI 2012” 
w Szkole Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Tryb. 

 

W roku szkolnym 2011/2011 w SP nr 12 w Piotrkowie Tryb. przeprowadzono szereg działao 

w związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu.  

Nauczyciel informatyki Karolina Majchrzak przeprowadziła pogadankę z uczniami klas I - VI 

na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz przestrzegania praw autorskich w sieci.  

Przeprowadzając pogadanki nauczycielka korzystała z przygotowanej przez siebie prezentacji 

multimedialnej. W prezentacji zawarte zostały również zasady korzystania z komunikatorów, zasady 

netykiety.  

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w przedstawieniu profilaktycznym „Zaczarowany komputer”, 

którego celem było zapoznanie dzieci z konsekwencjami zbyt długiego siedzenia przed komputerem. 

Na zajęciach informatyki wszyscy uczniowie zapoznali się ze stronami: sieciaki.pl,  

dzieckowsieci.pl i  dbi.saferinternet.pl. Nauczyciel zwrócił szczególną uwagę na zasady netykiety 

i sposoby ustrzeżenia siebie i najbliższych przed internetowymi oszustami oraz zapewnieniem 

ochrony swojemu komputerowi.  

Administrator szkolnej witryny internetowej na bieżąco informował społecznośd szkolną i lokalną 

o działaniach podjętych w ramach obchodów DBI (www.sp12.piotrkow.pl). 

Uczniowie klas szóstych w styczniu 2011 roku uczestniczyli w Wewnątrzszkolnym Konkursie 

Informatycznym na najciekawszy plakat wykonany w dowolnym programie graficznym do tematu 

"Bezpieczny Internet". Organizatorem konkursu była pani K.Majchrzak. 

Do konkursu wpłynęło  79 prac. Do II etapu zakwalifikowało się 10 najciekawszych prac. 

Przy ocenie prac jury wzięło pod uwagę pomysłowośd, precyzję wykonania, poprawnośd. 
Zwycięzcami zostali: 

I miejsce zajął 
Piotr Misztela 

 

http://sp12.kei.pl/obrazy/interklasa/fotki/Piotr_Misztela.jpg


II miejsce zajęła 
Weronika Milczarek 

 

III miejsce zajęła 
Oliwia Grabowiecka 

 

Wyróżnienie 

 

Powstało specjalne wydanie gazetki szkolnej „Donosiciel szkolny” nawiązujący 
w całości do bezpiecznego korzystania z Internetu. 

W pracowniach informatycznych oraz na korytarzach uczniowie wraz 
z nauczycielami przygotowali gazetki ścienne, na których znalazły się 
wskazówki, jak chronid siebie i swój komputer przed zagrożeniami z sieci. 
Uczniowie do prezentowanych treści znaleźli bardzo interesujące ilustracje. 

Uczniowie już planują nowe działania w przyszłym roku podczas „DBI”. 
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