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Jaki mamy cel pierwszy? 

Integracja zespołu i ustalenie zasad współpracy, zaplanowanie pracy, zredagowanie szkolnego kodeksu TIK 

oraz stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z programem 

"Aktywna Edukacja" . 

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel? 

Kodeks TIK i materiały użyteczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców zostaną umieszczone na stronie 

internetowej szkoły w specjalnej zakładce Aktywna Edukacja 

Działania: Termin realizacji Osoba odpowiedzialna 
Sposób monitorowania i 

oceny działań 

Spotkanie otwierające  

szkolnego zespołem TIK 

27.11.2014 r. Koordynator szkolny oraz 

koordynatorzy 

przedmiotowi 

Zasady współpracy, zarys 

planu pracy. 

Burza mózgów z udziałem 

uczniów niektórych klas 

nt. zasad korzystania z 

TIK w szkole 

(Rozpoznanie: Na jakie 

wchodzą strony 

internetowe  i z jakich 

programów korzystają?)   

początek grudnia 2014 r. Członkowie zespołu TIK 

oraz nauczyciele 

współpracujący 

Zebrane pomysły zostaną 

przedyskutowane przez 

członków zespołu TIK i 

pomogą w opracowaniu  

planu pracy 

koordynatorów i kodeksu  

TIK 

Opracowanie szkolnego 

kodeksu TIK oraz planu 

pracy 

4.12.2014 r. Koordynatorzy TIK Spotkanie koordynatorów 

TIK. Pozyskanie 

informacji zwrotnej od 

nauczycieli i uczniów. 

Przygotowanie zakładki 

zespołu TIK na szkolnej 

stronie internetowej 

do końca grudnia 2014 r. Członkowie zespołu TIK 

we współpracy z 

administratorem sieci i 

nauczycielami 

informatyki 

Aktywna zakładka 

zespołu TIK na szkolnej 

stronie www. 

Prezentacja programu 

Aktywna Edukacja na 

Radzie Pedagogicznej 

11.12.2014 r Koordynator szkolny Rada Pedagogiczna zna 

cele programu i wdraża je 

na bieżąco do programu  

zajęć 

Zamieszczenie na stronie 

internetowej szkoły w 

zakładce „Aktywna 

Edukacja” Szkolnego  

Kodeksu TIK . 

do końca grudnia 2014 r. Koordynator szkolny Dostęp do opracowanego  

kodeksu  

Opracowanie i 

zamieszczenie w 

do końca stycznia 2015 r. Członkowie zespołu TIK Nauczyciele, uczniowie i 

rodzice korzystają z 



zakładce" Aktywna 

Edukacja" materiałów dla 

nauczycieli, uczniów i 

rodziców dotyczących 

bezpieczeństwa i praw 

autorskich w sieci , 

podanie scenariuszy zajęć,  

stron internetowych 

związanych z tematyką, 

propozycja filmów z 

internetu   

materiałów 

zamieszczonych 

 w zakładce 

Opracowanie i 

przeprowadzenie w 

wybranych klasach 

ankiety dla uczniów (kl. 

IV-VI)  i rodziców  nt. 

Bezpieczeństwa i praw 

autorskich w sieci 

do końca lutego 2015 r. Członkowie zespołu TIK  

oraz wychowawcy klas 

Analiza i raport z  

ankiety,  

Wnioski z ankiety 

przekazane 

uczniom na zajęciach z 

wychowawcą, 

nauczycielom  na  Radzie 

Pedagogicznej i rodzicom 

na zebraniach. 

Jaki mamy cel drugi? 

Uczniowie dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci oraz przestrzegają prawa autorskiego 

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel? 

Uczniowie posiadają wiedzę z zakresu zagrożeń w sieci i podają dokładne źródła pochodzenia materiałów z 

internetu 

Działania: Termin realizacji Osoba odpowiedzialna 
Sposób monitorowania i 

oceny działań 

Lekcja realizowana w 

ramach godziny 

wychowawczej (kl. I-VI) 

lub zajęć komputerowych 

w celu wyczulenia 

uczniów na przestrzeganie 

praw autorskich i 

bezpieczeństwa w sieci. 

 

do końca lutego 2015 r.  Nauczyciele i 

wychowawcy we 

współpracy z członkami 

zespołu TIK 

Zarządzenie dyrektora 

szkoły o 

przeprowadzeniu takiej 

lekcji we wszystkich 

klasach w szkole oraz 

wpis w dzienniku o 

przeprowadzonych 

zajęciach 

Apel z okazji Dnia 

Bezpiecznego Internetu 

druga połowa lutego 

2015 

Agnieszka Kwolek  

nauczyciele 

Prezentacja 

multimedialna i konkurs 

dla przedstawicieli klas 

IV- VI  

nt. bezpieczeństwa  

w sieci oraz 

przestrzegania praw 

autorskich  



Opracowanie  Quizu " 

Serfuję i respektuję" nt. 

bezpieczeństwa    w sieci 

oraz przestrzegania praw 

autorskich zamieszczony 

w zakładce na stronie 

szkoły, dający  uczniom 

możliwość samodzielnego 

sprawdzenia swoich 

wyników 

do końca lutego 2015 r. Iwona Miłosz Pogadanka z uczniami na 

zajęciach z wychowawcą- 

Jak wypadł Quiz? - 

odnotowana w 

dokumentacji szkolnej 

Realizacja Programu  „ 

Necio.pl” – zabawa w 

Internet w ramach zajęć 

edukacyjnych w 

oddziałach 

przedszkolnych  -   

zapoznanie dzieci z 

podstawowymi pojęciami 

związanymi z 

komputerem , nauka 

bezpieczeństwa w 

Internecie i  korzystania z 

sieci. 

do końca lutego 2015 r. Ewa Łągwa  Zapis w dzienniku o 

przeprowadzonych 

zajęciach 

Prezentacja krótkich 

filmików  dla  dzieci 

dotyczących 

bezpieczeństwa w sieci:  

filmy są dostępne na 

stronie: 

http://pl.sheeplive.eu/  

do końca lutego 2015 r. Wychowawcy klas 1-3  

w porozumieniu z Joanną 

Grotha 

Zapis w dzienniku.   

Poprawa świadomości 

bezpieczeństwa uczniów 

w sieci. 

Konkurs plastyczny 

„Strażnik TIK 9” - praca 

plastyczna na temat  jak 

uczniowie wyobrażają 

sobie strażnika 

pilnującego zasad TIK w 

naszej szkole. Dla klas I-

III i oddziałów 

przedszkolnych do 

wyboru– plastyczny  

(praca płaska format A4) 

lub w programie paint. 

Dla klas IV-V – 

wykonany w programie 

paint. 

luty 2015 r. Joanna Cholawo  

we współpracy  

z nauczycielami 

informatyki 

 

Uczniowie sami 

projektują Strażnika. 

Znają zasady Szkolnego 

Kodeksu TIK. Najlepsze 

prace otrzymają nagrody i 

zostaną  umieszczone na 

szkolnej stronie www. 

Jaki mamy cel trzeci? 

Nauczyciele dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci oraz przestrzegają prawa autorskiego 

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel? 

Informacja zwrotna od nauczycieli współpracujących z członkami zespołu TIK 



Działania: Termin realizacji Osoba odpowiedzialna 
Sposób monitorowania i 

oceny działań 

Przesłanie nauczycielom 

drogą mailową linków do 

stron www o tematyce 

bezpieczeństwa w 

internecie oraz 

przestrzegania praw 

autorskich i zobowiązanie 

do ich przestrzegania. 

do połowy lutego 2015 r. koordynatorzy 

przedmiotowi TIK, 

zespoły 

samokształceniowe 

Informacja zwrotna w 

postaci maila oraz 

dzielenie się uwagami nt. 

nowopoznanych 

zagadnień w czasie 

spotkań zespołów 

przedmiotowych 

Jaki mamy cel czwarty? 

Rodzice dbają o bezpieczeństwo dzieci w sieci oraz o przestrzeganie przez nie prawa autorskiego. 

Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel? 

Informacja zwrotna od nauczycieli współpracujących z członkami zespołu TIK 

Działania: Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Sposób monitorowania i 

oceny działań 

Pedagogizacja rodziców na 

temat przestrzegania prawa 

autorskiego  oraz 

bezpieczeństwa w sieci 

poprzez podanie im na 

zebraniach z rodzicami 

linków do  odpowiednich 

stron internetowych. 

Do 15.02.2015  Wychowawcy klas  we 

współpracy z 

koordynatorami 

szkolnymi TIK 

Zarządzenie dyrektora 

szkoły o 

przeprowadzeniu 

pedagogizacji podczas 

zebrań. 

Zapis w tematyce zebrań.  

Rodzice  zwracają uwagę 

by ich dzieci ujawniały 

źródło materiałów, które 

wykorzystują w swoich 

pracach. Rodzice znają 

adres szkolnej strony 

www i rady zawarte w 

zakładce TIK. 

Zapoznanie rodziców dzieci 

z oddziałów przedszkolnych 

podczas zebrań z 

Programem „ Necio.pl” 

wykorzystującym zasoby 

serwisu edukacyjnego 

www. necio.pl    

do 15.02.2015 Wychowawcy klas w 

porozumieniu z 

koordynatorem 

przedmiotowym. 

Zarządzenie dyrektora 

szkoły o 

przeprowadzeniu 

pedagogizacji podczas 

zebrań. 

Zapis w tematyce zebrań. 

Poprawa świadomości 

rodziców dotycząca 

występowania zagrożeń 

w sieci i sposobu 

poprawienia 

bezpieczeństwa ich 

dzieci. 

                                                                                      

                                                                                               Opracowali 



                                                                                            koordynatorzy zespołu TIK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


