
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„SP 12 najbezpieczniejszą 
szkołą na świecie” 

 
Edukacja z Internetem 

Projekt uczniowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. K.Makuszyńskiego 

W Piotrkowie Trybunalskim 

 

Autor:  Kamil  Majchrzak 

 



WWaallcczzyymmyy  zz  pprrzzeemmooccąą  ww  nnaasszzeejj  sszzkkoollee  

 

Cele:  

 przeciwdziałanie agresji wśród uczniów, 

 stworzenie kodeksu zachowań w naszej szkole, 

 pomoc uczniom w przypadku agresji  

 

Działania: 

1. Przeprowadzimy ankietę wśród uczniów klas I-VI dotyczącej 

przemocy w naszej szkole. Uczniowie odpowiedzą na pytanie: 

 

 Czy w szkole stosował ktoś wobec Ciebie przemoc słowną 

lub fizyczną? Opisz tą sytuację! 

 Czy byłeś świadkiem zachowań agresywnych wobec 

innych? Opisz                      tą sytuację. 

 Jakie masz propozycje do naszego szkolnego kodeksu 

zachowań, aby poprawić bezpieczeństwo uczniów? 

 

Wyniki ankiety zostaną przez nas posegregowane i wyłonimy 20 

najczęściej spotykanych sytuacji związanych z przemocą oraz 

kodeks zachowań składający się z kilku (kilkunastu) 

propozycji zachowań. 

 

2. Przeprowadzimy wśród uczniów klas IV-VI wewnątrzszkolnego 

konkursu na logo naszej szkoły pod tytułem: „SP 12 szkołą bez 



przemocy”. Logo zostanie wykonane w dowolnym programie 

graficznym. 

 

3. Uczniowie klas VI narysują plakaty przedstawiające naszą 

szkołę bez przemocy. Zaprezentowanie najciekawszych prac w 

Internecie na stronie szkoły http://www.sp12.switch.pl oraz w 

gablotach szkolnych. 

 

4. Kolejnym naszym działaniem będzie nakręcenie pod opieką pani 

Karoliny Majchrzak scenek (według ankiet), w których 

uczniowie czują się zagrożeni. Spróbujemy pomóc im 

zachować się w takich sytuacjach. Wcześniej przygotowany 

materiał skonsultujemy z panią pedagog Katarzyną Szymczyk. 

Nagrane scenki zamieścimy na płycie DVD i podarujemy 

bibliotece szkolnej do wykorzystania przez nauczycieli na 

zajęciach godzin wychowawczych. 

5. Uczniowie klas VI na zajęciach Koła informatycznego „Moja 

własna strona WWW” stworzą strony internetowe z zasadami 

przeciwdziałania agresji oraz kodeksem zachowań w naszej 

szkole. Hiperłącza do gotowych stron zostaną zamieszczone na 

stronie szkoły w części pt.: „Projekty uczniowskie”. 

6. Na zajęciach informatyki odwiedzimy i omówimy wraz z panią 

Karoliną Majchrzak zasady bezpieczeństwa w Internecie, 

zasady netykiety. Odwiedzimy strony Sieciaków. 

http://www.sp12.switch.pl/


7. Włączymy się do akcji „Bezpieczny Internet” oraz „Dziecko w 

sieci”. 


