KONKURS CYFROWOBEZPIECZNI
EDYCJA 2016
Nasza szkoła wzięła udział w pierwszej edycji konkursu
CYFROWOBEZPIECZNI organizowanego przez
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” z siedzibą w Tarnowie.
Konkurs stanowi jeden z elementów projektu
„Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.
Celem konkursu było motywowanie szkół do podejmowania
działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad
bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych pośród
nauczycieli i uczniów szkół oraz ich rodziców, a także rozwój
potrzebnych do tego kompetencji.
Nasza szkoła jako jedyna mysłowicka brał udział w edycji
2016 tego konkursu i podjęła się zrealizowaniu głównego celu
realizując poszczególne zadania konkursu:

1. Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji wg scenariuszy
o bezpiecznym Internecie – przyznano nam 60
punktów;

2. Wprowadzenie w szkole tzw. Szkolnych Zasad
Bezpieczeństwa w Internecie przyznano nam 10
punktów;
3. Przeprowadzenie spotkań z rodzicami na temat
bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie - przyznano nam
430 punktów;
4. Opracowanie przez nauczycieli nowych scenariuszy
lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa
cyfrowego - przyznano nam 20 punktów;
5. Powołanie Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa i
zgłoszenie go do udziału w projekcie - przyznano nam
10 punktów;
6. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem policji lub
specjalistą do spraw bezpieczeństwa - przyznano nam 10
punktów;
7. Zorganizowanie w szkole wydarzenia (apelu, wystawy)
na temat bezpieczeństwa w Internecie - przyznano nam
80 punktów;
8. Opracowanie szkolnej strony www promującej
bezpieczne wykorzystanie Internetu - przyznano nam 10
punktów;

9. Zorganizowanie przez uczniów wydarzenia promującego
bezpieczne korzystanie z Internetu – przyznano nam 20
punktów;
10. Przygotowanie przez uczniów materiałów
edukacyjnych lub promujących dotyczących
cyberbezpieczeństwa w szkole – przyznano nam 20
punktów.
W sumie zdobyliśmy 670 punktów co zagwarantowało
nam 5 miejsce w konkursie na 39 szkół w kategorii
Szkoły Podstawowe.
Dzięki temu nauczyciele naszej szkoły, pani Marta Jurczak
i pani Anna Piórkowska wzięły udział w letnich edukampach
i przez 5 dni szkoliły się w zakresie nowych technologii
i bezpieczeństwa w sieci.
Należy również zaznaczyć, że z całej Polski w konkursie
wzięło udział 81 szkół różnych typów (podstawówki,
gimnazja, licea…) a nasza szkoła w rywalizacji wszystkich
szkół zajęła 10 miejsce.

