
      ww  ww  ww  ..  ss  zz  kk  oo  ll  aa  bb  ee  zz  pp  ii  ee  cc  zz  nn  ee  gg  oo  ii  nn  tt  ee  rr  nn  ee  tt  uu  ..  pp  ll 

 
Szanowni Państwo! 
 
18 listopada w samo południe rusza program edukacyjno-profilaktyczny „Szkoła Bezpiecznego 

Internetu”. Fundacja Kidprotect.pl realizuje go wspólnie z Grupą TP i innymi partnerami pod 
honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, p. Katarzyny Hall, Pełnomocnika Rządu ds. 

Równego Traktowania, p. Elżbiety Radziszewskiej oraz Rzecznika Praw Dziecka, p. Marka Michalaka. 
Naszym celem jest stworzenie systemowego rozwiązania skłaniającego szkoły do stałej troski o 
bezpieczeństwo uczniów w Internecie. 
 
W ramach naszego programu szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mogą 
bezpłatnie uzyskać certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu po spełnieniu stawianych przez nas 
wymogów, które obejmują m.in.:  

• szkolenie całej rady pedagogicznej raz na 3 lata,  

• szkolenie na bieżąco uczniów i rodziców,  

• przyjęcie przez Radę Pedagogiczną: w ramach planu profilaktycznego Polityki Bezpieczeństwa 
Internetowego, w tym profilaktyki i reagowania na cyberprzemoc,  

• używanie wyłącznie legalnego oprogramowania,  

• używanie oprogramowania zabezpieczającego na wszystkich komputerach, z których 
korzystają uczniowie,  

• umieszczanie informacji o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci we wszystkich 
miejscach, w których uczniowie mogą używać Internetu,  

• współpraca bieżąca z policyjnymi specjalistami ds. nieletnich,  

• organizowanie na bieżąco aktywizujących form profilaktycznych, np. konkursów, czy 
przygotowywania przez uczniów spektakli profilaktycznych i filmów edukacyjnych,  

• informowanie za pośrednictwem naszej strony na bieżąco o podejmowanych działaniach 
dotyczących bezpieczeństwa uczniów w sieci. 

 
Pozwalam sobie prosić Państwa o pomoc w rozpropagowaniu naszego programu i przekazanie 
informacji o nim do szkół. 
 
W ramach działań Fundacji już od ponad 7 lat pokazujemy, jak dbać o bezpieczeństwo najmłodszych 
użytkowników sieci. Jak chronić ich przed zagrożeniami, które skądinąd często sami tworzą: 
dostępem do szkodliwych treści, psychomanipulacją, cyberprzestępczością, w tym przestępczością 
seksualną, uzależnieniami i cyberprzemocą. Jestem przekonany, że takie systemowe rozwiązania 
pozwolą uczynić Internet bezpieczniejszym.  
 
Pozdrawiam, 

Jakub Śpiewak, 
Prezes Zarządu 
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