
1 

 

Sprawozdanie z  ewaluacji wewnętrznej: Szkoła Podstawowa nr 50 w Warszawie:  rok szkolny 2017/2018. 

Projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody: profil szkoły. 

Przedmiot ewaluacji: Bezpieczeństwo w sieci. 

Cel  ewaluacji: Upowszechnienie informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu; zebranie informacji wśród podmiotów szkoły  

o mocnych stronach i problemach w wybranym obszarze. Zweryfikowanie dotychczasowych działań związanych z bezpieczeństwem w sieci. 

Opracowanie wniosków do dalszej pracy i modyfikacja dokumentów zgodnie z potrzebami uczniów. 

Charakterystyka wymagania:  

1. Szkoła uczy bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem, uwzględnia potrzeby poznawcze uczniów w tej dziedzinie, 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego.  

2. Zasady posługiwania się komputerem są znane uczniom.  

Kryteria ewaluacji :  

1. Szkoła uczy bezpiecznego posługiwania się komputerem i jego oprogramowaniem.  

2. Szkoła uwzględnia potrzeby uczniów w dziedzinie informatyki.  

3. Szkoła zna oczekiwania środowiska lokalnego.  

4. Zasady dotyczące bezpiecznego posługiwania się komputerem są znane i akceptowane przez uczniów i rodziców.  

 Pytania kluczowe :  

1.Ile godzin spędzasz przed komputerem? 

2.W jakim celu korzystasz z komputera? 
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3.Czy możesz obejść się bez komputera? 

4.Czy rodzice w jakikolwiek sposób limitują Ci czas spędzony przed komputerem? 

5.Czy zawierasz znajomości w Internecie? 

6.Czy wiesz w jaki sposób strzec swoich osobistych informacji w Internecie? 

7.Cyberprzemoc, jak się przed nią ustrzec? 

8.Jak korzystać z poczty elektronicznej? 

9. W jaki sposób należy się logować, by przeglądarki internetowe nie zapamiętywały naszych haseł?  

10. Jaki wpływ na pracę komputera mogą mieć nieznane, podejrzane e- maile?  

11. Jakie niebezpieczeństwo wiążę się z rozsyłaniem wiadomości do użytkowników, którzy sobie tego nie życzą i jak jest traktowane przez prawo?  

12. Jakie są konsekwencje wysyłania i lub plików obraźliwych lub takich, do których nie posiadamy praw autorskich?  

13. Dlaczego należy pamiętać, że podczas korzystania np. z forum internetowego, nie jesteśmy anonimowi? etc. 
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Harmonogram spotkań: 

Działanie osoba odpowiedzialna grupa fokusowa 

opracowanie harmonogramu ewaluacji zespół ds. ewaluacji pracy szkoły  i przewodnicząca zespołu październik 2017 

spotkanie z uczniami  koordynator klasy (1-3SP)- p. Anna Paciorek, p. Magdalena Norin-Olchowicz,  

p. Dorota Łakomska 

koordynator klasy (4-7 SP)- p. Tomasz Trzciński; zespół: p. Joanna Paterek 

i p. Karolina Pietrzak 

koordynator klasy (2-3 GIM): p. Małgorzata Zawadzka; zespół :p. Karolina Pietrzak 

klasy:1-3SP :grudzień 

 

klasy:4-6SP :grudzień 

klasy:7 i 2-3GIM:grudzień  

 

spotkanie z rodzicami koordynator klasy (1-3SP)- p. Anna Paciorek, p. Magdalena Norin-Olchowicz,  

p. Dorota Łakomska 

koordynator klasy (4-7 SP)- p. Tomasz Trzciński; zespół: p. Joanna Paterek  

koordynator klasy (2-3 GIM): p. Małgorzata Zawadzka; zespół :p. Karolina Pietrzak 

klasy:1-3SP :10.01.2018 

godz. 18:30 (C-18) 

klasy: 4-7SP 

i 2-3G :11.01.2018 

godz. 18:30 (C-18)* 

opracowanie raportu przewodnicząca zespołu do 19 marca 

przedstawienie raportu na radzie pedagogicznej zespół ds. ewaluacji pracy szkoły i przewodnicząca zespołu 22 marca 

* w zależności od ilości rodziców jedna lub dwie grupy fokusowe (informacja dla rodziców na temat terminu spotkania została podana podczas 

zebrania w listopadzie). 
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Wyniki ewaluacji – uczniowie z klas I – III : w spotkaniu wzięło udział 27 uczniów – z kl. I – 11, z kl. II – 4, z kl. II – 12. 

Oprac. Dorota Łakomska 

Z jakich urządzeń najczęściej 

korzystacie? 

Komputer 

15 

Telefon 

19 

Tablet 

10 

Inne urządzenia : zegarki elektroniczne, konsola do 

gier, telewizor. 

     

Jak często korzystacie z 

komputera/tabletu/telefonu? 

bardzo często 

(codziennie) 12 

od czasu do czasu 

13 

bardzo rzadko 

2 

 

     

Gdzie najczęściej korzystacie z 

komputera? 

Dom 

22 

Szkoła 

2 

inne miejsce 

3 

Inne miejsca: w domu u kolegi, koleżanki. 

     

Jeśli korzystacie z 

komputera/tabletu/telefonu w 

ciągu dnia, to ile czasu wam to 

zajmuje? 

krótko (mniej niż 
godzinę) 

3 

średnio długo 
(godzinę, dwie) 

18 

długo  
(kilka godzin) 

6 

 

     

Czy wasi rodzice interesują się 

sposobem spędzania przez was 

czasu przed 

komputerem/telefonem/tabletem? 

W jaki sposób? 

TAK 

27 

Wyznaczają czas i muszą wiedzieć, co chcę oglądać. 

Np. tylko godzinę dziennie, trzy godz. w tygodniu. 

Blokada (programy dla dzieci). 
Aplikacja – kontrola rodzicielska. 

Uczniowie mają ograniczony czas, wyznaczone dni w tygodniu, rodzice sprawdzają co oglądają 

lub w co grają ich dzieci, rodzice instalują zabezpieczenia uniemożliwiające wejście na 

nieodpowiednią stronę dla dzieci. 

     

W jakim celu najczęściej 

wykorzystujecie Internet? 

Filmiki, bajki, 

muzyka - 27 

Gry - 17 Rozmowy na 

czacie - 14 

Czytanie informacji (przygotowanie do lekcji) 

13 

     

Czy są jakieś zagrożenia, z 

którymi można się spotkać w 

Internecie? Jakie? 

TAK 

27 

Bardzo dużo – np. wirusy, nieznane maile.  

Można trafić na stronę nieodpowiednią dla dzieci. 

Nie rozmawiamy z nieznajomymi. 

Nie można podawać ważnych danych – wyłudzenia danych. 
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Wirusy, nieodpowiednie strony dla dzieci, oszustwa, wyłudzenia, przestępstwa internetowe. 

     

Czy zbyt częste korzystanie z 

komputera/tabletu/telefonu może 

być szkodliwe? Jakie są 

zagrożenia dla osób często 

korzystających z tych urządzeń 

TAK 

27 
 

 

Bolą oczy. 

Uzależnienie od gier. 
Ludzie przestają ze sobą rozmawiać w realnym świecie. 

MW czasie gier wchodzimy w wirtualny świat – mamy kilka żyć- to jest niebezpieczne. 

Coś się nie uda w grze, to złościmy się na wszystkich (domowników, przyjaciół) i wszystko. 
Jak za długo gramy, to się denerwujemy! 

Uzależnienie od urządzeń elektronicznych –szkodliwe dla zdrowia (agresja, wady postawy, 

wzroku), ograniczenie kontaktów, życie w wirtualnym świecie. 

     

Czy zdarzyło się wam poznać 

kogoś w Internecie? 

TAK 

8 

NIE   

19 

Zapoznałam koleżankę, która teraz jest moją najlepszą przyjaciółką. 

     

Czy zdarzyło się, że ktoś 

próbował nawiązać z wami 

znajomość przez Internet? 

TAK 
8 

 

NIE  
19 

 

     

Czy zdarzyło się wam spotkać z 

osobą poznaną przez Internet? 

TAK 
1 

NIE 
26 

 

     

Jakie są według was zasady 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu? 

Nie podawać danych. 

Nie odpowiadać na maile od osób nieznanych. 
Nie wchodzić na podejrzane linki i strony. 

Nie wchodzić w relacje z nieznanymi osobami, nie podawać swoich danych, nie wchodzić w nieznane linki i strony, 

stosować hasła i zabezpieczenia, korzystać tylko z zaufanych witryn, stosować tylko legalne oprogramowanie.  

     

Czy podawaliście kiedyś przez 

Internet jakieś prywatne 

informacje? Jakie? 

TAK 

6 

NIE 

21 

Wiek, adres. 

 

     

W jaki sposób nasza szkoła 

zapewnia „bezpieczeństwo w 

Filmy na zajęciach o zagrożeniach w sieci 

Skanowanie co tydzień komputerów 
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sieci”? Zakaz używania telefonów 

Profilaktyka, zabezpieczenie urządzeń, skanowanie komputera, używanie programów antywirusowych. 

     

Jakie działania organizuje nasza 

szkoła aby upowszechniać 

„bezpieczeństwo w sieci”? 

Filmy na zajęciach o zagrożeniach w sieci. 
Pogadanki i rozmowy nauczycieli z uczniami, profilaktyka bezpieczeństwa w sieci w czasie zajęć komputerowych.  

     

Jak oceniacie działania szkoły w 

tym zakresie i jakie są wasze 

ewentualne oczekiwania? 

POZYTYWNIE 
16 

 

NEGATYWNIE 
2 

BRAK ZDANIA 
9 

Więcej chciałabym wiedzieć o bezpieczeństwie               
w sieci. 

Na zajęciach komputerowych jest o tym mowa. 

„Szkoda mi szkoły, a właściwie nauczycieli, bo XP to 
słaby program i ma dziury w systemie operacyjnym          

i przez to mogą wpadać wirusy” –wypowiedź ucznia. 

Lepsze zabezpieczenia urządzeń, szkolenie 
nauczycieli, więcej informacji na ten temat. 
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Wyniki ewaluacji – rodzice uczniów z klas I – III. 

Oprac. Dorota Łakomska 

Jak często Państwa dziecko 

korzysta z Internetu? 

codziennie kilka razy w 

tygodniu 
18 

kilka razy w 

miesiącu  

 

     

Gdzie najczęściej dziecko 

korzysta z komputera? 

dom 

12 

szkoła 

6 

inne miejsce 

- 

 

     

Jak długo dziecko korzysta z 

komputera/tabletu/telefonu w 

ciągu dnia? 

krótko (mniej niż 

godzinę) 

3 

średnio długo 

(godzinę, dwie) 

15 
 

długo  

(kilka godzin) 

 

     

Czy interesują się Państwo 

sposobem spędzania przez 

dziecko czasu przed 

komputerem/telefonem/tabletem? 

W jaki sposób? 

TAK 

18 

Podgląd, kontrola (blokada stron, przegląd historii), posiadanie wzajemnego konta, 

wyznaczanie odpowiednich godzin lub dni tygodnia, które dziecko może spędzić przed 
komputerem lub innym urządzeniem. 

     

W jakim celu dziecko najczęściej 

wykorzystuje Internet? 

Do nauki i zabawy, alternatywa dla telewizji, kontaktów ze znajomymi(sprawdzonymi). 

     

Jakich zagrożeń, z którymi mogą 

się spotkać dzieci w Internecie, 

obawiają się Państwo 

najbardziej? 

Uzależnienia dzieci od gier sieciowych  (życie w „świecie wirtualnym”). 

Zubożenia kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami. 

Zagrożenia kontaktem z osobami niezrównoważonymi psychicznie i emocjonalnie,  

(wyrafinowany sposób działania potencjalnych osób szukających kontaktów). 

Negatywnego oddziaływania na psychikę. 

     

Czym dla Państwa jest wirtualny 

świat Internetu? 

Życie w krzywym, wyimaginowanym zwierciadle rzeczywistości (ubarwionym, wymyślonym). 
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Czy Państwa dziecko zawiera 

znajomości w Internecie? 

Tak. Zawierają znajomości poprzez portale społecznościowe. 

     

Czy zdarzyło Państwa dziecku, że 

ktoś usilnie próbował nawiązać  z 

nim znajomość przez Internet? 

TAK 

2 

NIE 

16 

  

     

Czy zdarzyło się Państwa dziecku 

spotkać z osobą poznaną przez 

Internet? 

TAK 

- 

NIE 

18 

  

     

Czy mają Państwo wiedzę, jakie 

prywatne informacje Państwa 

dzieci podawały przez Internet? 

Miejsce pobytu, czas wyjazdu na wypoczynek. 

     

Czy według Państwa częste 

korzystanie z Internetu może 

mieć wpływ na ograniczanie 

realnych kontaktów 

międzyludzkich? 

TAK 

18 

NIE 

- 
„Mimo, że komputer ogranicza kontakty to sport w szkole, 

spotkania w klubie i wyjazdy sportowe umożliwiają, rekompensują 

je”. 

„Można pomóc dziecku odkryć inne pasje”. 

„Trzeba zrównoważyć czas przy komputerze i dla rodziny”. 

„Starsze dzieci tylko komputer i telefon, a młodsze gry internetowe, 

ale lubią też gry planszowe, zabawy”. 

     

Jakie są według Państwa zasady 

bezpiecznego korzystania z 

komputera? 

Blokada rodzicielska. Ograniczenia w przeglądaniu stron. Wyznaczanie czasu sygnalizatorem (jajko, 

budzik, klepsydra). Komputer bez dostępu do Internetu. Obecność rodziców w trakcie korzystania przez 

dziecko z komputera. 

Stosowanie zabezpieczeń w postaci blokady stron, częsta zmiana haseł, programy antywirusowe, firewall, 

ograniczenie czasu spędzania przed komputerem, komputer bez dostępu do Internetu. 

Mobilizacja do aktywnego spędzania czasu, odkrywanie własnych pasji. 
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W jaki sposób nasza szkoła 

zapewnia „bezpieczeństwo w 

sieci”? 

Profilaktyka, zabezpieczenie urządzeń, skanowanie komputera, używanie programów antywirusowych. 

Rodzice nie znają regulaminu pracowni komputerowej w szkole. Starsi uczniowie znają hasło do 

szkolnego wi-fi. 

     

Czy mają Państwo wiedzę na 

temat działań organizowanych 

przez naszą szkołę  

w ramach upowszechniania 

„bezpieczeństwa w sieci”? 

Pogadanki na lekcjach, zabezpieczenie komputerów w szkole, udział uczniów w profilaktycznym przedstawieniu. 

     

Jak oceniają Państwo działania 

szkoły w tym zakresie i jakie są 

Państwa ewentualne 

oczekiwania? 

Oceniają pozytywnie. 

Oczekiwania: pogadanki i rozmowy na zajęciach komputerowych w szkole, stosowanie więcej zabezpieczeń, 

zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o „ bezpieczeństwie w sieci”, lekcje z psychologiem, 

pedagogiem na temat zjawiska „hejtu” w sieci, wspólne spotkania i szkolenia rodziców z dziećmi na temat 

zabezpieczeń i zagrożeń, i o ważnych aplikacjach lub niebezpiecznych grach. 

Na stronie internetowej szkoły powinien znajdować się program dotyczący informatyki. 
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Wyniki ewaluacji – uczniowie z klas IV– VI : w spotkaniu wzięło udział 27 uczniów.  

Oprac. Karolina Pietrzak 

Z jakich urządzeń najczęściej 

korzystacie? 

Komputer 

5 

Telefon 

20 

Tablet 

2 

Inne urządzenia : telewizja cyfrowa, konsola do gier. 

     

Jak często korzystacie z 

komputera/tabletu/telefonu? 

bardzo często 

(codziennie) 24 

od czasu do czasu 

2 

 

bardzo rzadko 

1 

 

     

Gdzie najczęściej korzystacie z 

komputera? 

Dom 

13 

Szkoła 

3 

inne miejsce 

3 

Inne miejsca: w domu u kolegi, koleżanki, 

kawiarenka internetowa. 

     

Jeśli korzystacie z 

komputera/tabletu/telefonu w 

ciągu dnia, to ile czasu wam to 

zajmuje? 

krótko (mniej niż 

godzinę) 

3 

średnio długo 

(godzinę, dwie) 

14 

długo  

(kilka godzin) 

10 

 

     

Czy wasi rodzice interesują się 

sposobem spędzania przez was 

czasu przed 

komputerem/telefonem/tabletem? 

W jaki sposób? 

TAK 

27 

Aplikacja – kontrola rodzicielska. 

Uczniowie nie zawsze mają ograniczony czas czy wyznaczone dni w tygodniu, rodzice 
sprawdzają co oglądają lub w co grają ich dzieci, rodzice instalują zabezpieczenia 

uniemożliwiające wejście na nieodpowiednią stronę dla dzieci. 

     

W jakim celu najczęściej 

wykorzystujecie Internet? 

filmy, muzyka - 

15 

gry - 17 rozmowy na 

czacie, „spotkanie 

ze znajomymi” -       

14 

czytanie informacji (przygotowanie do lekcji) 

24 

   „rozmowa z moim wirtualnym chłopakiem”  

                                        3 
 

     

Czy są jakieś zagrożenia, z 

którymi można się spotkać w 

TAK 

25 

Bardzo dużo – np. wirusy, nieznane maile  

Wirusy, nieodpowiednie strony dla młodzieży, oszustwa, wyłudzenia, przestępstwa 
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Internecie? Jakie? internetowe. 

   

 
 

  

Czy zbyt częste korzystanie z 

komputera/tabletu/telefonu może 

być szkodliwe? Jakie są 

zagrożenia dla osób często 

korzystających z tych urządzeń 

TAK 

15 

 
 

Uzależnienie od gier. 

Uzależnienie od urządzeń elektronicznych –szkodliwe dla zdrowia (agresja, wady postawy, 

wzroku), ograniczenie kontaktów. 
Życie w wirtualnym świecie. 

     

Czy zdarzyło się wam poznać 

kogoś w Internecie? 

TAK 
24 

NIE   
3 

Poznaję kogoś nowego praktycznie codziennie. 
W sieci nie ma anonimowości, wszyscy jesteśmy podglądani, portale 

internetowe to „małe społeczności, do których chcemy przynależeć”. 

     

Czy zdarzyło się, że ktoś 

próbował nawiązać z wami 

znajomość przez Internet? 

TAK 
21 

 

NIE  
6 

 

     

Czy zdarzyło się wam spotkać z 

osobą poznaną przez Internet? 

TAK 
3 

NIE 
24 

„Umówiłam się na spotkanie z nieznajomym z sieci, ale poszłam na nie  
z koleżanką”. 

     

Jakie są według was zasady 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu? 

Nie podawać danych. 

Nie odpowiadać na maile od osób nieznanych. 
Nie wchodzić na podejrzane linki i strony. 

Nie wchodzić w relacje z nieznanymi osobami, nie podawać swoich danych, nie wchodzić w nieznane linki i strony, 

stosować hasła i zabezpieczenia, korzystać tylko z zaufanych witryn, stosować tylko legalne oprogramowanie.  

     

Czy podawaliście kiedyś przez 

Internet jakieś prywatne 

informacje? Jakie? 

TAK 

6 

NIE 

21 

Wiek, adres. 

 

     

W jaki sposób nasza szkoła 

zapewnia „bezpieczeństwo w 

Filmy na zajęciach o zagrożeniach w sieci. 

Skanowanie co tydzień komputerów. 
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sieci”? Zakaz używania telefonów. 

Profilaktyka, zabezpieczenie urządzeń, skanowanie komputera, używanie programów antywirusowych. 

     

Jakie działania organizuje nasza 

szkoła aby upowszechniać 

„bezpieczeństwo w sieci”? 

Pogadanki i rozmowy nauczycieli z uczniami podczas godzin wychowawczych, profilaktyka bezpieczeństwa w sieci 
w czasie zajęć komputerowych. 

     

Jak oceniacie działania szkoły w 

tym zakresie i jakie są wasze 

ewentualne oczekiwania? 

POZYTYWNIE 
16 

 

NEGATYWNIE 
2 

BRAK ZDANIA 
9 

„Więcej chciałabym wiedzieć o bezpieczeństwie               
w sieci”. 

„Nie znam sposobów zabezpieczania moich danych. 

(dane z karty płatniczej)”. 

 

Wyniki ewaluacji – rodzice uczniów z klas IV– VII i gimnazjum. 

Oprac. Karolina Pietrzak 

Jak często Państwa dziecko 

korzysta z Internetu? 

codziennie 

7 

kilka razy w 

tygodniu 
13 

kilka razy w 

miesiącu  
1 

 

     

Gdzie najczęściej dziecko 

korzysta z komputera? 

dom 

18 

szkoła 

2 

inne miejsce 

1 

 

     

Jak długo dziecko korzysta z 

komputera/tabletu/telefonu w 

ciągu dnia? 

krótko (mniej niż 

godzinę) 

3 

średnio długo 

(godzinę, dwie) 

15 
 

długo  

(kilka godzin) 

3 

 

     

 

Czy interesują się Państwo 

sposobem spędzania przez 

dziecko czasu przed 

 

TAK 
21 

podgląd, kontrola (blokada stron, przegląd historii), posiadanie wzajemnego konta, 

wyznaczanie odpowiednich godzin lub dni tygodnia, które dziecko może spędzić przed 
komputerem lub innym urządzeniem, rozmowa z dzieckiem, „zaglądanie przez ramię, kiedy 

dziecko nie widzi”. 
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komputerem/telefonem/tabletem? 

W jaki sposób? 

     

W jakim celu dziecko najczęściej 

wykorzystuje Internet? 

komunikacja (czaty, komunikatory), przygotowywanie się do lekcji (kopiowanie z Internetu gotowych prac; 
szczególnie na przedmioty humanistyczne), wyszukiwanie informacji czy ciekawych wiadomości, słuchanie 

muzyki, oglądanie filmów, GRY !!!. 

     

Jakich zagrożeń, z którymi mogą 

się spotkać dzieci w Internecie, 

obawiają się Państwo 

najbardziej? 

uzależnienia dzieci od gier sieciowych (życie w „świecie wirtualnym”); 
zubożenia kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami; 

zagrożenia kontaktem z osobami niezrównoważonymi psychicznie i emocjonalnie;  

(wyrafinowany sposób działania potencjalnych osób szukających kontaktów); 

negatywnego oddziaływania na psychikę; 

pedofilia i pornografia; 

propagowanie środków odurzających; 

oszustwa, wyłudzenia. 

     

Czym dla Państwa jest wirtualny 

świat Internetu? 
1.„skarbnicą wiedzy, o ile potrafi się z niej korzystać”; 

2.„życie w krzywym, wyimaginowanym zwierciadle rzeczywistości”; 

3.„świat, który dla wielu jest odskocznią od rzeczywistości i codziennych problemów, często lepszy, 

bezproblemowy, świat odrealniony”; 

4.„nierealna rzeczywistość prezentująca odrealniony i zmanipulowany świat” 

„świadomie nie analizuję tego pojęcia, bo je całkowicie odrzucam –Internet to narzędzie do bankowości  

i komunikacji”; 

5.„ w zależności do korzystania z niego stanowi instrument edukacyjny lub jest zagrożeniem dla dziecka”; 

6.„środek do komunikacji”; 

7.„gospodarka z o. o.”; 

8.„strata czasu, chciałabym, aby moje dziecko powróciło do czytania książek i słuchania audycji 

radiowych”. 

     

Czy Państwa dziecko zawiera 

znajomości w Internecie? 

Zawierają jedynie znajomości poprzez portale społecznościowe. 
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Czy zdarzyło Państwa dziecku, że 

ktoś usilnie próbował nawiązać  z 

nim znajomość przez Internet? 

TAK 

           18        

NIE 

3 

  

     

Czy zdarzyło się Państwa dziecku 

spotkać z osobą poznaną przez 

Internet? 

TAK 

2 

NIE 

18 ! 

  

     

Czy mają Państwo wiedzę, jakie 

prywatne informacje Państwa 

dzieci podawały przez Internet? 

miejsce pobytu, czas wyjazdu na wypoczynek, dane osobowe, raczej nie podają informacji. 

     

Czy według Państwa częste 

korzystanie z Internetu może 

mieć wpływ na ograniczanie 

realnych kontaktów 

międzyludzkich? 

TAK 

18 

NIE 

- 
relacje międzyludzkie są ograniczone, bowiem uczniowie 

identyfikują się ze światem wirtualnym. 

     

Jakie są według Państwa zasady 

bezpiecznego korzystania z 

komputera? 

blokada rodzicielska; 

obecność rodziców w trakcie korzystania przez dziecko z komputera; 

stosowanie zabezpieczeń w postaci blokady stron;  

częsta zmiana haseł, programy antywirusowe;  

firewall;  

ograniczenie czasu spędzania przed komputerem; 

mobilizacja do aktywnego spędzania czasu, odkrywanie własnych pasji. 

     

W jaki sposób nasza szkoła 

zapewnia „bezpieczeństwo w 

sieci”? 

profilaktyka – zajęcia komputerowe 

zabezpieczenie urządzeń,  

skanowanie komputera,  
używanie programów antywirusowych. 

     

Czy mają Państwo wiedzę na „nie mam wiedzy , uważam, że szkoła za mało informuje o swoich działaniach na temat bezpieczeństwa w sieci” 
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temat działań organizowanych 

przez naszą szkołę  

w ramach upowszechniania 

„bezpieczeństwa w sieci”? 

brak jest „programu profilaktycznego”, który będzie w i e l o p ł a s z c z y z n o w y” 

     

Jak oceniają Państwo działania 

szkoły w tym zakresie i jakie są 

Państwa ewentualne 

oczekiwania? 

oceniają negatywnie. 

oczekiwania: pogadanki i rozmowy na zajęciach komputerowych w szkole, stosowanie więcej zabezpieczeń, 

zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o „ bezpieczeństwie w sieci”, lekcje z psychologiem  

i pedagogiem na temat sieci, wspólne spotkania i szkolenia rodziców z dziećmi na temat zabezpieczeń  

i zagrożeń, i o ważnych aplikacjach lub niebezpiecznych grach. Na stronie internetowej szkoły powinien 

znajdować się „program/spis pojęć/pomoc dla rodzica” na temat bezpieczeństwa w sieci. 

 

Wyniki ewaluacji – uczniowie z klas VII i  – II, III Gimnazjum : w spotkaniu wzięło udział 24 uczniów. 

Oprac. Karolina Pietrzak 

Z jakich urządzeń najczęściej 

korzystacie? 

Komputer 

15 

Telefon 

19 

Tablet 

10 

Inne urządzenia : zegarki elektroniczne, konsola do 

gier, telewizor. 

     

Jak często korzystacie z 

komputera/tabletu/telefonu? 

bardzo często 

(codziennie) 12 

od czasu do czasu 

13 

bardzo rzadko 

2 

 

     

Gdzie najczęściej korzystacie z 

komputera? 

Dom 

22 

Szkoła 

2 

inne miejsce 

3 

Inne miejsca: w domu u kolegi, koleżanki. 

     

Jeśli korzystacie z 

komputera/tabletu/telefonu w 

ciągu dnia, to ile czasu wam to 

zajmuje? 

krótko (mniej niż 
godzinę) 

0 

średnio długo 
(godzinę, dwie) 

2 

długo  
(kilka godzin) 

22 

Korzystanie z telefonu jest „przerywnikiem” do 
korzystania z Internetu w komputerze. 

     

Czy wasi rodzice interesują się 

sposobem spędzania przez was 

TAK 

22 

wyznaczają czas i muszą wiedzieć, co chcę oglądać; 

blokada i aplikacja – kontrola rodzicielska; 
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czasu przed 

komputerem/telefonem/tabletem? 

W jaki sposób? 

uczniowie mają ograniczony czas, wyznaczone dni w tygodniu, rodzice sprawdzają co oglądają 

lub w co grają ich uczniowie. 

     

W jakim celu najczęściej 

wykorzystujecie Internet? 

oglądanie filmów, 

 muzyka - 24 

Gry - 22 Rozmowy na 

czacie - 21 

Czytanie informacji (przygotowanie do lekcji, 

ściąganie wykonanych zadań z sieci, kopiowanie 

wypracowań na język polski i prezentacji z różnych 
dziedzin , np. biologia, geografia, ściąganie 

odpowiedzi na matematykę z „czatów”). 

23 

     

Czy są jakieś zagrożenia, z 

którymi można się spotkać w 

Internecie? Jakie? 

TAK 

23 

Bardzo dużo – np. wirusy, nieznane maile; staramy się nie rozmawiać z nieznajomymi, lub 

wycofujemy się, kiedy rozmowa jest niebezpieczna z nieznajomymi. 

Nie można podawać ważnych danych – wyłudzenia danych. 
Wirusy, nieodpowiednie strony dla dzieci, oszustwa, wyłudzenia, przestępstwa internetowe. 

     

Czy zbyt częste korzystanie z 

komputera/tabletu/telefonu może 

być szkodliwe? Jakie są 

zagrożenia dla osób często 

korzystających z tych urządzeń 

TAK 

27 
 

 

Uzależnienie od gier. 

Ludzie przestają ze sobą rozmawiać w rzeczywistym świecie. 
Uzależnienie od urządzeń elektronicznych –szkodliwe dla zdrowia (agresja, wady postawy, 

wzroku), ograniczenie kontaktów, życie w wirtualnym świecie. 

     

Czy zdarzyło się wam poznać 

kogoś w Internecie? 

TAK 

8 

NIE   

19 

 

     

Czy zdarzyło się, że ktoś 

próbował nawiązać z wami 

znajomość przez Internet? 

TAK 

8 

 

NIE  

19 

 

     

Czy zdarzyło się wam spotkać z 

osobą poznaną przez Internet? 

TAK 

1 

NIE 

26 

 

     

Jakie są według was zasady Nie podawać danych. 
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bezpiecznego korzystania z 

Internetu? 

Nie odpowiadać na maile od osób nieznanych. 

Nie wchodzić na podejrzane linki i strony. 

Nie wchodzić w relacje z nieznanymi osobami, nie podawać swoich danych, nie wchodzić w nieznane linki i strony, 
stosować hasła i zabezpieczenia, korzystać tylko z zaufanych witryn, stosować tylko legalne oprogramowanie.  

     

Czy podawaliście kiedyś przez 

Internet jakieś prywatne 

informacje? Jakie? 

TAK 

6 

NIE 

21 

Wiek, adres. 

 

     

W jaki sposób nasza szkoła 

zapewnia „bezpieczeństwo w 

sieci”? 

Filmy na zajęciach o zagrożeniach w sieci. 

Skanowanie co tydzień komputerów. 
Zakaz używania telefonów. 

Profilaktyka, zabezpieczenie urządzeń, skanowanie komputera, używanie programów antywirusowych. 

     

Jakie działania organizuje nasza 

szkoła aby upowszechniać 

„bezpieczeństwo w sieci”? 

Filmy na zajęciach o zagrożeniach w sieci. 

Pogadanki i rozmowy nauczycieli z uczniami, profilaktyka bezpieczeństwa w sieci w czasie zajęć komputerowych. 

     

Jak oceniacie działania szkoły w 

tym zakresie i jakie są wasze 

ewentualne oczekiwania? 

POZYTYWNIE 

16 

 

NEGATYWNIE 

2 

BRAK ZDANIA 

9 

Więcej chciałabym wiedzieć o bezpieczeństwie               

w sieci. 
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Wnioski z ewaluacji : 

1.Zaplanowanie warsztatów, zajęć i pogadanek na temat zasad korzystania z sieci i zagrożeń płynących  

z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych. 

2.Stworzenie „zakładki internetowej” na temat zagrożeń w sieci  na stronie internetowej szkoły. 

3.Przeprowadzenie rozmów na temat wartości bezpośredniej rozmowy miedzy rówieśnikami na godzinach 

wychowawczych, wskazywanie na wagę relacji interpersonalnych i międzyludzkich. 

4.Organizowanie „aktywnych przerw” w celu zapewnienia uczniom innego sposobu spędzania czasu. 

5.Egzekwowanie nieużywania telefonów komórkowych przez uczniów. 

6. Opracowanie tzw. procedury reagowania na zjawisko cyberprzemocy. 

7. Podejmowanie interwencji w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy. 

8.Wskazanie konsekwencji prawnych dla uczniów i rodziców/ opiekunów wynikających z „przestępczości internetowej”. 

9.Przekazanie podczas godzin wychowawczych i zebrań z rodzicami raportu z ewaluacji i wskazanie wniosków po 

przeprowadzonej ewaluacji. 

10. Umieszczenie raportu na stronie internetowej szkoły. 


