
  

 28.02.2020r. w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu 
zorganizowano uroczyste obchody Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowane przez  
p. Justynę Maciejewską oraz  p. Sandrę Paszko. Przy stworzeniu dekoracji pomagała  
p. Jolanta Kiwic.  Hasło tegorocznego dnia DBI brzmiało: „Działajmy razem”.  W uroczystości 
wzięli udział goście z instytucji współpracujących ze szkołą. Poradnię Psychologiczno- 
Pedagogiczną w Zabrzu reprezentowała p. Zuzanna Bizuk, Komisariat V Policji w Zabrzu 
reprezentowali dzielnicowi: asp. Łukasz Olbiński, sierż. szt. Marcin Siwek oraz   
sierż. Sebastian Dziemba. 

Z tej okazji przygotowano 2 apele: 

- pierwszy z udziałem klas I- III - prowadzony przez psychologa PPP Zabrzu, p. Zuzannę 
Bizuk. Podczas apelu prowadząca przypomniała dzieciom zasady bezpiecznego korzystania  
z Internetu, w bieżącym roku szkolnym skupiła się na zjawisku „Cyberprzemocy” uczuliła 
uczniów na zgłaszanie osobom dorosłym wszelkich niepokojących działań i zachowań  
z którymi spotkają się w sieci, przypomniała również numer infolinii pod którym można 
zgłaszać wszelkie działania niepokojące, jakich można doświadczyć w Internecie; 

- drugi dla klas IV- VIII- bardziej uroczysty, z udziałem zaproszonych gości reprezentujących 
instytucje współpracujące ze szkołą.  

 Po uroczystym rozpoczęciu apelu przez Dyrektora Szkoły p. Bożenę Olichwer 
uczniowie klas VIa oraz VIIb zaprezentowali przedstawienie, które składało się z 5 scenek 
napisanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli.  Dotyczyły one: zemsty przy pomocy 
Internetu, kradzieży danych, usuwania z grupy, zawierania internetowych znajomości, 
hejtowania i ośmieszania w Internecie. W ostatniej części apelu głos zabrał dzielnicowy  
asp. Łukasz Olbiński, który w swoim wystąpieniu odniósł się do niebezpieczeństw związanych  
z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. Zwrócił także uwagę na ważne telefony oraz 
miejsca, gdzie można szukać pomocy, jeśli coś nas zaniepokoi w sieci.  

 Obchody tego dnia w SP nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu stały się już niejako 
tradycją. W swojej codziennej pracy nauczyciele starają się, aby  uczniowie potrafili korzystać 
z Internetu w sposób mądry i bezpieczny oraz mieli świadomość zagrożeń,  jakie niesie za 
sobą niewłaściwe korzystanie z sieci.   

 Dodatkowo w czasie poprzedzającym uroczyste obchody DBI w klasach prowadzone 
zostały zajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz przygotowana została 
gazetka z wykorzystaniem otrzymanych materiałów. 
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