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Cyberprzemoc – co to takiego?
Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim
Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W
Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!!
Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:
- wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,
- robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,
- publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają
lub ośmieszają,
- podszywanie się pod kogoś w Sieci.
Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo
dużą krzywdę. Cyberprzemoc nie kończy się wraz z wyłączeniem komputera, przenosi się na szkolne
życie dziecka. Dziecko w takiej sytuacji żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia – obawia się
następnych ataków lub reakcji kolejnych osób, które są świadkami jego upokorzenia. Często również
czuje się osamotnione.
Jak postępować?
W przypadku, kiedy dziecko padnie ofiarą cyberprzemocy, ważne jest udzielenie mu wsparcia
psychologicznego, a równocześnie – zadbanie np. o zablokowanie ośmieszających publikacji lub
krzywdzących materiałów (w tym celu należy skontaktować się z administratorem serwisu, w którym
zostały opublikowane). Wcześniej jednak należy zabezpieczyć dowody – mogą to być, w zależności
od sytuacji: zrzuty ekranu, SMS-y z pogróżkami, zapis rozmów
z komunikatorów
internetowych lub czatowych, obraźliwe maile. Mogą one pomóc
w zidentyfikowaniu
sprawcy. Jeśli doszło do przestępstwa, należy o sprawie poinformować policję.
Wato pamiętać, że cyberprzemoc to nie tylko ofiary, ale również
sprawcy, którymi bardzo często są właśnie młodzi internauci. Niezwykle ważna jest więc świadomość
możliwych konsekwencji - również prawnych - takich działań oraz podkreślanie wagi poszanowania
nie tylko własnej, ale i cudzej prywatności.
Co zrobić, aby nie zostać ofiarą przemocy?
 Dbać o prywatność swoich danych osobowych.
 Zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny.
 Chronić swoje hasła i loginy.
 Nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów.
 Nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi.
Źródło: saferinternet.pl

NAJLEPSI W NAUCE

Uczniowie klas IV-VI, którzy na I semestr roku szk. 2014/2015
uzyskali średnią ocen z przedmiotów co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania:

Kl. IV a – Paweł Błaszczyk, Piotr Błaszczyk, Łukasz Jankowski, Maciej Jeziórski,
Martyna Lisiecka, Paweł Topolski, Kornelia Waszak, Paulina Wieczorek, Oliwia
Zarębska, Antoni Żurawski

Kl. IV b - Karolina Czarnecka, Amelia Kuźmińska

Kl. V a - Izabela Balcer, Sebastian Banasiak, Wiktoria Konopińska, Mariusz Kosiński,
Gabriela Migdalska, Martyna Ratajczyk

Kl. V b - Klaudia Majchrzak

Kl. VI a – Weronika Kowalewska, Jakub Kozicki,
Mateusz Kurzawa, Jakub Nowak, Weronika Pierucka,
Urszula Szczepaniak, Julia Szymczak

Kl. VI b – Zuzanna Gawłowska, Paulina Majewska,
Mateusz Przybysz, Damian Wajer

Gratulujemy!

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
W I semestrze roku szk. 2014/2015 w Kronice Szkoły
następujące wydarzenia:


















odnotowaliśmy

Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2014/2015.
Powitanie przedszkolaków, uczniów klas I i nowych nauczycieli.
„Sprzątanie Świata – Polska 2014” pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!”
Międzynarodowy Dzień Języków Obcych.
Dzień Przedszkolaka.
75.rocznica Powstania Państwa Podziemnego pod hasłem: „My z niego wszyscy…”
Dzień Edukacji Narodowej pod hasłem „A wdzięczność nasza nie zna granic…”.
Pasowanie na ucznia klasy I.
Dzień Papieża Jana Pawła II.
Pasowanie na przedszkolaka.
96. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
25.rocznica uchwalenia Konstytucji Praw Dziecka.
Wieczór andrzejkowy pod hasłem: „Impreza, co dobrze wróży”.
Imieniny Patrona Szkoły – „Mikołajki”.
„Gdy się Chrystus rodzi” – IV koncert kolęd i pastorałek.
Dzień Babci i Dziadka – spotkanie pokoleń.
Zabawa karnawałowa pod hasłem „W krainie śniegu i lodu”.

PRACA RODZICÓW NA RZECZ SZKOŁY

Dziękujemy rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły:
pomagali w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych, pełnili funkcję
opiekunów podczas wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, na basen
i wspierali finansowo podejmowane przez nas działania.

Rok szkolny 2014/2015
NASZE MAŁE SUKCESY
W I semestrze uczniowie naszej szkoły brali udział w następujących konkursach oraz
zawodach sportowych:
 W Radziejowie odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. Drużyna chłopców
zajęła II miejsce.
Opiekunowie: Panowie Robert Siwiński i Andrzej Szwedek
Skład drużyny: Sebastian Banasiak, Kamil Nowicki, Mateusz Janiak,
Dominik Janiak, Mateusz Kurzawa, Mateusz Jeszka, Jakub Kozicki,
Michał Irzemski
.
 Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych
Ewelina Łęga z kl. Va zajęła III miejsce.
Opiekun: Pan Andrzej Szwedek


Drużyna chłopców zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Radziejowskiego w
mini piłce nożnej.
Skład drużyny: Dominik Janiak, Mateusz Janiak, Mateusz Kurzawa, Jakub Kozicki,
Mateusz Jeszka, Jakub Nowak, Krystian Piasecki, Mateusz Przybysz, Daniel
Rakowski, Cezary Mańkowski.
Opiekunowie: Panowie Robert Siwiński i Andrzej Szwedek
 Marcel Kordylak z klasy Vb zajął II miejsce w powiatowych zawodach pływackich.
Opiekun: Pan Robert Siwiński
 W konkursie literackim ph. „Nie biorę – dlaczego?” zorganizowanym przez Zarząd
Rejonowy PCK Julia Szymczak z kl. VIa zajęła I miejsce.
Opiekun: Pani Lidia Wąsikowska
 Jakub Kozicki z kl. VIa i Mateusz Przybysz z kl. VIb zakwalifikowali się do etapu
rejonowego konkursu przedmiotowego z matematyki, a Martyna Ratajczyk z kl. Va
zakwalifikowała się do etap rejonowego z konkursu przedmiotowego z przyrody.
Opiekunowie: Panie Maria Olszewska i Grażyna Szklarska
 Milena Mikołajczak z kl. IIIa zajęła I miejsce w kategorii kl.I-III, a Mariusz
Kosiński z kl. Va zajął I miejsce w kategorii kl. IV-VI Konkursu Krasomówczego
„Kujawy słowem malowane” (etap powiatowy).
Opiekunowie: Panie Barbara Kordylak i Anna Michalak
 Mariusz Kosiński z kl. Va zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie
Krasomówczym w Golubiu-Dobrzyniu i tym samym reprezentował województwo
kujawsko-pomorskie
w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym
Dzieci Szkół Podstawowych w Legnicy, gdzie zajął IV miejsce.
Opiekun: Pani Anna Michalak

Przepis na bezpieczne ferie

Źródło: spjasienica.pl

