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PODSUMOWANIE  

szkolnego projektu profilaktyczno - wychowawczego 

„Co w sieci piszczy?” 

realizowanego 

w ZespoleSzkól w Lisewie w roku szkolnym 2017/18 

 

 

W roku szkolnym 2017/18  w terminie od 02.10.2017r. do 12.06.2018r.uczniowie i nauczyciele 

Zespołu Szkół w Lisewie realizowali projekt profilaktyczno – wychowawczy  „Co w sieci 

piszczy?”. 

 

Celem projektu było: 

� pogłębienie świadomości uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń 

elektronicznych 

� zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu/ telefonu/ gier 

komputerowych 

� pokazanie korzyści wynikających z bezpiecznego korzystania z Internetu 

� promowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w sieci głównie 

poprzez stosowanie zasad etykiety 

� poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły poprzez prezentację prawidłowych postaw 

� profilaktyka zachowań niepożądanych dzięki organizacji czasu wolnego uczniów 

� kształtowanie pozytywnej atmosfery w szkole 

� kształtowanie umiejętności współdziałania 

� integracja grup klasowych 

� propagowanie zdrowego stylu życia 

� poprawa frekwencji, wyników w nauce i zachowania wszystkich uczniów we 

wszystkich klasach 

� zachęcanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne 

� zachęcanie uczniów do systematycznej nauki 

 



Podsumowanie projektu „Co w sieci piszczy?” 2 
 

Uczniowie mieli do zrealizowania zadania z trzech kategorii: frekwencja (A), profilaktyka (B) 

oraz wyniki w nauce i zachowaniu (C). 

 

Instrukcja do projektu brzmiała: 

A. Zadania do realizacji w projekcie dotyczące frekwencji (dotyczy klas: Oddział Przedszkolny 06, I 

– VII SP, II – III Gimnazjum): 

1. Frekwencja klasy na zajęciach obowiązkowych w okresie 03.10.2017r. – 30.05.2018r. –  

max.10 pkt. 

2. Procent godzin usprawiedliwionych w okresie 03.10.2017r. – 30.05.2018r. – max.10 pkt. 

3. Frekwencja klasy w dniu 21 marca 2018r. – max. 10 pkt. 

 

B. Zadania do realizacji w projekcie dotyczące profilaktyki i wychowania, w szczególności 

propagowania bezpieczeństwa w sieci (dotyczy klas: Oddział Przedszkolny 06, I – VII SP, II – III 

Gimnazjum): 

 

1. Przygotowanie gazetki ściennej nt. wylosowanej tematyki – do 15 grudnia 2017r. – max. 10 

pkt. 

 

Tematyka do wylosowania: 

VII SP – II, III G 

Hejt w sieci boli naprawdę 

Ciemnei jasne strony facebooka 

W pułapce gier komputerowych 

 

IV – VI SP 

Chroń swoją prywatność w sieci 

Netykieta – internetowy savoir vivre 

Anonimowość w sieci jest tylko pozorna 

 

O6, I – III SP 

Mój dzień bez telefonu/ tableta/ Internetu 

Internet potrafi wciągnąć 

Zaloguj się w „realu” 

Dobre strony Internetu 
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Kryteria oceny gazetek: zgodność z tematem, estetyka, kreatywność (pomysłowość), różnorodność 

materiałów (2,5 pkt. za każde kryterium). 

 

2. Zaprezentowanie wiersza lub piosenki nt. wylosowanej tematyki dla całej społeczności 

szkolnej podczas Szkolnego Dnia Profilaktyki  dnia 21  marca 2018r. – max. 10 pkt.;  

 

Kryteria oceny: zgodność z tematem, przygotowanie do roli (znajomość tekstu), choreografia (wyraz 

artystyczny), kreatywność (pomysłowość piosenki/ wiersza), rekwizyty (2 pkt. za każde kryterium). 

 

3. Konkurs plastyczny (konkurs indywidualny) – przygotowanie pracy plastycznej dotyczącej 

tematyki projektu (szczegóły w regulaminie konkursu). 

 

Termin: 

konkurs: styczeń/ marzec 2018r. 

wystawa prac: Dzień Profilaktyki w marcu 2018r. 

 

Dodatkowe udokumentowane działania klasy były uwzględniane w punktacji. 

 

C. Zadania do realizacji w projekcie dotyczące wyników w nauce i zachowaniu (dotyczy klas IV – 

VII SP i II – III Gimnazjum): 

1. Średnia łatwość ze sprawdzianów w I semestrze oraz II semestrze roku szkolnego  2017/18 za 

przedmioty: 

• kl. IV – VI SP: matematyka, j. polski, historia, przyroda, języki obce. 

• kl. VII SP, II – III Gimnazjum: matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, j. 

polski, WOS, historia, języki obce.- max.20 pkt. 

2. Średnia wszystkich ocen klasy na I semestr i II semestr roku szkolnego 2017/18 – max.12 pkt. 

3. % ocen wzorowych, bardzo dobrych z zachowania (razem) w I semestrze oraz II semestrze 

roku szkolnego  2017/18 - max.20 pkt. 

4. Punkty były odejmowane za: 

• sumę ocen niedostatecznych wystawionych na I i II semestr roku szkolnego  2017/18 

ze wszystkich przedmiotów: 1 ocena niedostateczna to – 1 pkt. 

• sumę ocen nieodpowiednich i nagannych wystawionych z zachowania na I i II 

semestr roku 2017/18r.: 1 ocena nieodpowiednia lub naganna to – 1 pkt. 
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NASZE DZIAŁANIA  

profilaktyczno – wychowawcze w ramach projektu obejmowały: 

 

Gazetki ścienne: 

 

Uczniowie mieli za zadanie przygotować gazetkę ścienną nt. wylosowanej 

tematykiprofilaktycznej: 

 

 

 

„Zaloguj się w realu” - Odział Przedszkolny „0” 6 

 

 

„Internet potrafi wciągnąć” - kl. I Szkoły Podstawowej 
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„Dobre strony Internetu” - kl. II Szkoły Podstawowej. 

 

 

„Mój dzień bez telefonu/ tableta/ Internetu…” kl. III SP  
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„Chroń swoją prywatność w sieci” -  kl IV SP 

 

 

„Anonimowość w sieci jest tylko pozorna” - kl. V SP  
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„Netykieta – internetowy savoir vivre” – kl. VI SP 

 

 

„Ciemne i jasne strony facebooka” – kl. VII SP 
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„W pułapce gier komputerowych” -  kl. II Gimnazjum 

 

 

„Hejt w sieci – to boli naprawdę” – kl. III Gimnazjum 

 

W tej kategorii największą ilość punktów zdobyła kl. 06 za gazetkę „Zaloguj się w Realu” 

oraz kl. I SP za gazetkę „Internet potrafi wciągnąć”. 
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Konkurs plastyczny „Co w sieci piszczy” 

 

Konkurs był realizowany w styczniu i lutym. Na konkurs wpłynęło o155 prac w czerech 

kategoriach wiekowych. Rozstrzygnięcie nastąpiło 19 lutego 2018r. 

 

Wyniki: 

I kategoria wiekowa – Dzieci Przedszkolne: 

I miejsce – Agata Sztęgierska 

II miejsce – Filip Łapiński 

III miejsce – Mikołaj Gąsecki, Julia Mrośkiewicz 

Wyróżnienie – Maja Swiętosławska 

 

 

II kategoria wiekowa – kl. I – III SP 

I miejsce – Zuzanna Kiępczyńska 

II miejsce – Kamil Semp 

III miejsce – Martyna Gruda, Mateusz Orzechowicz 

Wyróżnienie – Laura Żmijewska 

I 
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III kategoria – kl. IV – VI SP 

I miejsce – Wiktoria Makowska 

II miejsce – Weronika Zawadzka 

III miejsce – Nikola Chrząszczewska 

Wyróżnienie – Hubert Wieczorek 
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IV kategoria – kl. VII SP , II i III Gimnazjum: 

I miejsce – Oliwia Drapała 

II miejsce – Agata Czerniakowska 

III miejsce – Klaudia Kowalska 

Wyróżnienie – Patrycja Kornatowska 

 

 

Prezentacje uczniowskie podczas Szkolnego Dnia Profilaktyki –  

 

21 marca 2018r. odbył się Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem „Co w sieci piszczy”. 

Każda klasa zaprezentowała wiersz lub piosenkę nt. wylosowanej tematykiprofilaktycznej: 

 

Hejt w sieci boli naprawdę – III Gimnazjum 

W pułapce gier komputerowych – II Gimnazjum 

Ciemne i jasne strony facebooka – VII SP 

Netykieta – internetowy savoir vivre – VI SP 

Anonimowość w sieci jest tylko pozorna – V SP 

Chroń swoją prywatność w sieci – IV SP 

Mój dzień bez telefonu/ tableta/ Internetu – III SP 

Dobre strony Internetu – II SP 

Internet potrafi wciągnąć – I SP 

Zaloguj się w „realu” – 0 6 
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Jury oceniając prezentacje brało pod uwagę : zgodność z tematem, przygotowanie do roli (znajomość 

tekstu), choreografia (wyraz artystyczny), kreatywność (pomysłowość piosenki/ wiersza), rekwizyty. 

 

Krótkie, pełne humoru wiersze/ piosenki, dodatkowo z pięknymi strojami i dekoracjami 

wzbudziły entuzjazm i podziw publiczności, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. To był miło 

spędzony dzień.  

 

Najwięcej punktów jury przyznało prezentacji kl. III Gim. za piosenkę „Hejt w sieci – to 

boli naprawdę”. 

 

 

NAGRODY: 

 

Dnia 13 czerwca 2018r. dokonano podsumowania działań w poszczególnych kategoriach i 

wyłoniono zwycięskie klasy: 

 

 

Zadania do realizacji w projekcie dotyczące frekwencji (A): 

 

NAGRODA GŁOWNA dla klasy: V Szkoły Podstawowej 

 

Zadania do realizacji w projekcie dotyczące profilaktyki (B): 

 

NAGRODA GŁOWNA dla klasy: III Gimnazjum 

 

Zadania do realizacji w projekcie dotyczące profilaktyki wyników w nauce i zachowani (C): 

 

NAGRODA GŁOWNA dla klasy: VI Szkoły Podstawowej 
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Przyznano również nagrody indywidualne: 

100% frekwencja w całym projekcie: 

1. Martyna Wojciechowska – 06 

2. Ksawery Grzelak – I SP 

3. Wiktoria Makowska – kl. IV SP 

4. Jakub Gruda – IV SP 

5. Hubert Wieczorek – V SP 

6. Jakub Wojciechowski – V SP 

7. Adrian Cieślik – VI SP 

8. Dominik Rogalski – VI SP 

9. Karolina Gmurczyk – II G 

10. Maria Tobolska – II G 

11. Agata Czerniakowska – III G 

 

Świadectwo z „czerwonym paskiem”: 

1. Wiktoria Makowska – kl. IV SP 

2. Hanna Mikołajczyk – kl. IV SP 

3. Dominik Łubiński – kl. IV SP 

4. Nikola Chrząszczewska – kl.  IV SP 

5. Jakub Tetkowski – kl. V SP 

6. Karolina Giżyńska – kl. VI SP 

7. KarolinaPikora – kl. VI SP 

8. Mateusz Wielechowski – kl. VII SP 

9. Marta Grzelak – II Gim. 

10. Klaudia Kowalska – II Gim. 

11. Martyna Orzechowicz – kl. II Gim. 

12. Maria Tobolska – kl. II Gim. 

13. Justyna Zakrzewska – II Gim. 

14. Agata Czerniakowska – III Gim. 

15. Oliwia Drapała – kl. III Gim. 

16. Błażej Żochowski – kl. III Gim. 
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Konkurs plastyczny (I miejsce): 

1. Sztęgierska Agata – „0” 

2. Kiępczyńska Zuzanna – kl. I SP  

3. Makowska Wiktoria – kl. IV SP 

4. Drapała Oliwia  – III Gim. 

 

Konkurs ekologiczny (I miejsce): 

1. Sztenderska Łucja – kl. II SP (baterie) 

2. Krzemińska Wiktoria – kl. III SP (nakrętki) 

3. Piskorska Wiktoria – kl. V SP (makulatura) 

 

W sumie za ciężką pracę nad zadaniami projektu nagrodzonych zostało 71 uczniów. 

 

W nagrodę zwycięskie klasy i uczniowie z konkursów indywidualnych pojechali na wycieczkę 

do WILANOWA dnia 20 czerwca 2018r. 

 

 

 

Opracowała: Izabela Krzewska 


