
Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w dziewiątej edycji projektu  

„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2019”  

skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego. 

Projekt objęli honorowym patronatem 

 Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, 

 Wojewoda Świętokrzyski, 

 Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

 

Patronat medialny 

 Radio Kielce, 

 Radio Melody, 

 TVP3 Kielce, 

 Telewizja Świętokrzyska, 

 „Echo Dnia”. 

 

 Organizatorzy i partnerzy 

 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 

 Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, 

 Allegro.pl sp. z o.o., 

 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, 

 Świętokrzyska Grupa Wojewódzka International Police Association. 

 



Opis formy 

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów 

Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Wśród 

głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2019/2020 znalazły się: 

 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

 Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych 

uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego. 

Tematyka dziewiątej edycji projektu, związana jest z wymienionymi wyżej 

zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2020                                      

„Razem dla lepszego Internetu”. Realizacja projektu możliwa jest dzięki 

wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

Cele 

 Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i 

rozsądnego korzystania z zasobów Internetu. 

 Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2020 – „Razem dla lepszego 

Internetu”. 

 Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych 

osobowych. 

 Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, 

dyskryminacji i łamania praw człowieka. 

 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

 Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów 

społecznościowych. 

 Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi 

informatycznych dostępnych w chmurze internetowej. 

W projekcie zaplanowane zostały następujące działania: 

 konferencja inauguracyjna, 

 spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji, 

 lekcje poświęcone tematyce projektu, 

 konkurs dla uczniów, 

 konferencja podsumowująca. 

 



Kategorie konkursu 

Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych. 

Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat 

„Internet – Twoje wirtualne okno na świat”. Praca powinna być ilustracją do 

jednej z kart dwunastostronicowego, rocznego kalendarza ściennego. 

Kategoria II – uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych. 

Uczniowie indywidualnie przygotowują w formie elektronicznej lub analogowej 

komiks na temat „Nie wierz we wszystko, co znajdziesz w Internecie!”. 

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych.                                                 

Uczniowie indywidualnie przygotowują film edukacyjny na temat „Nie wierz 

we wszystko, co znajdziesz w Internecie!”. 

Dla uczniów i nauczycieli przewidziane są atrakcyjne nagrody.  

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie. 

Regulamin.pdf 

 

https://scdn.pl/images/stories/projekty/szybuj2019/Regulamin_Szybuj_2019.pdf

