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INICJATYWY EDUKACYJNE. Także Szkoła Podstawowa 

Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu (ul. Kosmowskiej) 

włączyła się w obchodzone w tym tygodniu w całym Zabrzu 

„Dni Bezpiecznego Internetu”. Były liczne rozmowy z 

uczniami, pogadanki o wcale nie tak wirtualnych zagrożeniach 

i lekcje tematyczne. Punktem kulminacyjnym była wtorkowa 

uroczysta akademia szkolna przygotowana przez samych 

wychowanków pod kierunkiem swych nauczycieli -Justyny Maciejewskiej, Jolanty Brzozoń 

oraz Marleny Flak. 

  

 W tym roku obchody miały tu szczególnie uroczysty wymiar, ponieważ zaproszono do 

udziału gości z instytucji współpracujących ze szkołą - Urszulę Koszutską - dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu, przedstawicieli policji i straży miejskiej, grupę 

interwencyjną programu Lepiej razem Niż Osobno. Z kolei władze samorządowe 

reprezentował Marek Torbus z Wydziału Oświaty Urzędu 

Miejskiego. 

Uczniowie klas Vb oraz VIb zaprezentowali przedstawienie pt 

„Bezpieczny Internet”. W barwnych scenkach starali się 

zwrócić uwagę na mądre i bezpieczne korzystanie z 

komputera i Internetu, zagrożenia płynące z zawierania 

internetowych znajomości przy pomocy portali 

społecznościowych, uzależnienia od gier oraz zjawiska 

cyberprzemocy, czyli nagrywania ośmieszających filmów przy pomocy telefonu 

komórkowego. Głos w tym temacie zabrali także sami przybyli goście. Apel zakończył się 

wspólnym zdjęciem gości, dyrekcji szkoły oraz małych aktorów. 

Dyrektor szkoły Bożena Olichwer podkreśla w rozmowie z GŁOSem, że obchody „Dni 

Bezpiecznego Internetu” rozpoczęły się już 3 tygodnie temu i swoim zasięgiem objęły całą 

społeczność szkolną. 

- W ramach współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w klasach II i III zostały 

przeprowadzone przez panią Zuzannę Bizuk warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z 

internetu . Uczniowie z zaangażowaniem brali udział w zajęciach, wykazywali się dużą 

wiedzą, co pokazuje, że podejmowane działania przynoszą efekt. Dodatkowo w ramach zajęć 

komputerowych nauczyciele poruszali tematykę bezpieczeństwa w sieci w oparciu o programy 

Owce w sieci, czy też Sieciaki.pl. Każda z klas przygotowała również plakat z hasłem 

propagującym bezpieczeństwo w sieci – relacjonuje dyr. Olichwer 
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