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Szanowni Paistwo,
Dyrektozy i Nauczyciele,

zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 wzesnia 1991 r. o systemje oswiatyl szkolyi plac6wki zapewniajqce uczniom dostep do internetu sq obowtEzanepodejmowaa dzialania zabezpieczajace uczni6w pzed dostgpem do tresci,
kt6re moga stanowie zagrczenie dla ich prawidlowego rozwolu, w szczegotnoSci
zainstalowaC i aktualizowa6 oprogramowanie zabezpieczajqce.

O doboze konkretnych Srodkow iform realizacji litery pzepisu 4a decyduje
dyrektor szkoty, poniewaz zgodnie z ustawq o systemie oswiaty (art. 39 ust. 1pkt 3)' sprawuje opiekg nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego popzez aktywne dzialania prozdrowotne.

Zapis ten utrzymano r6wniez w ustawie z dnia .14 grudnia 2016 r. pruwo
oswiatowe2 @n., 27). ponadto w art. 1 pkt. 21 tel ustawy podkreslono,
2e system o6wiaty zapewnia w szczeg6rnosci upowszechnianie wsr6d dziecii mlodziezy wiedzy o bezpieczehstwie oraz ksztaltowanie wlasciwych postaw
wobec zagrozefi, w tym zwiEzanych z kozystaniem z technologii informacy;no_
komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

W zwiAzku z niepokojqcymi doniesieniami dotyczEcymi pojawiajqcych sie
zagro2eh w internecie zwracam siQ z upzejmq proSbq o zwrocenie szczeg6lnel
uwagi na ponizsze informacje.

Jednoczesnie prosze o zorganjzowanie spotka6 z rodzicami i ucznrami,podczas kt6rych mozliwe bedzie omowienie kwestii dotyczqcych bezpiecznego
korzystania z zasob6w internetu ptzez uczni6w.

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i mlodziezy.
60oh dzieai w wjeku 4-14 lat uz!ryr'a komputera do grania3, a 94% nastolatkdw
w wieku 12-'t7 lat gra w gry wideoa.

1 Dz.U. z 2016 t., poz. tg43zpo2nzm.
t Dz. U., Ooz. 59_
3 Gry wZyciu uczni6w, Instlut Bada6 Edukacyj nych,2O14.
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Gry komputerowe mogil wspierad rozwoj poznawczy, emocjonalny i spolecznydzieci. Wpt/waiE pozytyl^/nie na: spostzegawczos6, reakcje na bodzce,zd.olnosci pzestzenne, procesy mySlowe ora; koncentraclg uwJgi. ioprawialqrefleks i koordynacje wzrokowo_ruchowE oru. i*i".q " Lrmiejetno6d
wspoldzialania w grupie.

Jednak 
. 

nadmierne granie moze powodowac problemy z koncentracjq uwagiprzez dluzszy czas, zaniedbywania nauki, aktyruno6cl fizycznej, tontaf<tOwz todzinE i kolegami. Moze ono prowadzic r6wniez do ,i.yg,n;di .,nny"nzainleresowai, a nawet zaniedbywania czynnoSci tat<icn, 1af lejzen-L czy sen.W skAnych przypadkach doprowadzi6 nawet do uzaleZniinta.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu pEGl
(Pan-European Game lnformation). Jest to 096lnoeuropelsfti syiteir f<fasytiXac;igier stworzony przez producent6w gier w ceru udzierenia roo.ico, w ruropi"pomocy w podejmowaniu Swiadomych decyzji o zakupie gier komputerowych.
Symbote PEG| zna.idujE siQ na opakowaniu gry. Wstaz;jq on" iu"tgpu;q""
kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 1B lat, nadane zgoanii'2.*uio""iq gryi poziomem rozwoju mrodego uzytkownika. Na stronie internetowel
www.pegi.info mozna spmwdzie klasyfikacje gry ijej kategoriq wiekowq.w. systemie 

'EGI 
poza klas!4ikaciq wiekowq mozna- ziare2e o)naczenta

informujqce o potencjalnie szkodliwych tre6ciach wystgpujqcyli * grz", ,r*,"i,
iak pzemoc, wulgaryzmy czy hazard. ezeo zakuplm gry *uio .""pJ.nre .ig
z jej klasy.fikacjE, aby podjq6 pzemyStanq decyzjg.

Gry zawierajEce agresjq i brutalnE pzemoc powodujE wzrost pozjomu agresjiu dzieci, uczq wrogich zachowah wobec innych luizi or., t"gr, z" juoyny,
sposobem na rozwiqzlvr'anie problemow jest uzywanie sily.
Media donoszq o nowej gze pn.,,Blue Wnate Cnattenge,, czyli ,,niebieskiwieloryb", ktora pojawila siQ w internecie i zagiza iy,"l,u azi..i
oraz nastolatk6w. Z doniesie6 medjalnych wynjka, 2e poczqtek gry mial miejscew Rosji, gdzie juz ponad setka mrodych internaut6w pop"rnii" 

"#olir"t*o
Z doniesieh mediow wynika, Ze gra jest bardzo popularna i wzbudzazainteresowanie mlodych lnternautow. psychoiogowie o",o"g"1q,2e szczeg6lnie narazone na udzial w grze sq osoOy o-niskiel samoocenie
i poczuciu wlasnej wartosci.

1011" 
**U of lhe ApA Task Force on Viotent [,4edia, Arnencan e"y"i,otogt""t n""_i"ton
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Z informacji uzyskanych pzez l\,4injsterstwo Edukacji Narodowej wynika,ze.,aktualnie prokurator Okrggowy w Szczecinie pro*uO), 
"l"O-.t*o 

"* 

"prr*i"usilowania doprowadzenia t@ki maloletnich Oo targniqcia 
"if nu *fu"nu.y","pod wplywem wspomnianej gry.

N,4ajEc na uwadze powyzsze informacje zwracam sie z prosbE o podjeciedzialai zmiezajEcych do zapoznania rodzicdw . ."gr;"niri,lrynq"yriz uczestnictwa we wspomnianej grze, szczeg6lnie tymi tragicznymi. Wartopodkre.lic, 2e nie wszystko, co pojawia sig w intemecie, 
"n"1,u, 

,"0r",jest bezpieczne i rozsqdne. podejmowane oziatania nie ,o*inni-* ,"0"nspos6b pzyczynjac sie do reklamy wyzej wymienionej gry wSiOO O.i"ci.

ProszQ rowniez, aby podczas spotkai z rodzjcami zachQcad ich do rozmowyz dzieckiem, om6wienia jego aktlvynosci w internecie, Oopytania o ewentuatneproblemy, z jakimi by6 moze sie boryka. Dodatkowo istotne j""t, Ji r*rO"ie
uwagQ na zachowanie ucznia w ostatnim czasie _ jego og6lnl samopoczucre,poziom zmeczenja, rodzaj filmow i muzyki jakiej sluc'n". l"Jy" rO*ni"Z
wspomnied o mo2liwo6ci zalolenia tillrow ochrony iodzicielskiej, abi uchroni6
dziecko pzed szkodliwymi lresciamr.

Poniiej p_rzekazuiq informacje zamieszczam dotyczqce zachowania
bezpieczeistwa w korzystaniu z gier komputerowychs;

. Okresl zasady dotyczEce czasu, jaki twoje dziecko mo1e przeznaczaa na gry
komputerowe.
. Zadhq o to, aby dziecko nie gralo codziennie, ale te2 nie r6b tradycjiz tej formy spedzania czasu. Je6li ustalisz, ze w waszym Ooru gru a,qw okreslone dni, np. w pjqtki i niedziele, dziecko pzez caty tyOzten bqazre Zyto
oczekiwaniem na wlqczenie komputera.
. Zainteresuj sig, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia.
Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z kt6rych fozy"ta, 

"pr"*oz,L"gJ;o.u ",9z nich nauczyc.
. Zanim kupisz swojemu dziecku grg, upewnij sie, ze jest
wieku. l\.4o2e ci w tym pom6c system oceny gier pEGl.
. Zwr6e uwage, czy w zachowaniu twojego dziecka nie
uzaleznienia od komputera.

odpowjednia do jego

pojawiajE sie sygnaly

., UpewnU sig, 2e twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiazkow
domowych iszkolnych

'Wskaz6wki pochodza z broszL,rv ot.: ,,Zaorozenia,w lnterneGe Zapobiegan,e-reagowante. Gry
I:I-TI:.:1" Broszura- dostepna jest poo aoresem: nttos:rwww.ore.edu.othateflatv-do-
Dooranra/caleoo'v/55_orof tlaklvka-aoresti-,-orzemocv
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. Sprawdz, czy gra jest pozbawiona mikroplatnosci.

. Pamietaj, Ze istniejE minigry, kt6re nie wymagajq instalacji, a zawjerajE tre6ci
nieodpowiednie dla dzieci.
. Zwr66 uwagq na to, czy w grze mozna kontaktowac sje z innymi graczami.
JeSli tak - spruwd2, czy znajomosci, jakie zawiera t*oj""O.iecto, sqbezpieczne. Kontakt z innymi uzytkownikami moze byc potun"ptny, ZrOOtu,
niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowa,i.

Gdzie mo2na uzyska6 pomoc6

W celu uzyskania porad i wskazowek rodzice mogq dzwonic pod nr telefonu
800 100 100, oferujqcy bezplatnq i anonimowE por*" dl" doroslych (rodzic6w,
nauczycieti, pedagog6w). Dzieci i mlodziez, kt6rzy potzebujq poro"y, 

"n"q 
.kims porozmawiae o swoich problemach moge 

''Ozwo;ie 
pod

nr telefonu 800 j21212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i i/tO.ie.y Rzecznika
Praw Dziecka).

Pozostale dzialania MEN

W pro.jekcie podstawy programowej ksztalcenia og6lnego dla szk6lpodstawowych, klora zacznie obowiqzywa6 od roku slkolne'go Zni;i pO J-podkre6lono, 2e jednE z najwainieiszych umiejetnoSci rozwijanych
w ramach ksztalcenia og6lnego w szkole podstawowej jest m.in. sprawnei odpowiedzialne poslugiwanie si9 technologiami informacylno_
komunikacyjnymi w procesie uczenia sie. Wskaza-no r6wniez, Ze szkotapodstawowa przygotowuje uczni6w do Swjadomego i odpowiedzialnego
korzystania z technologii informacyjno_komunikacyj-nych lfti<;. Wyposaza
ich w kompetencje potrzebne do kozystania z roznych cyfrowych zasobow
informacyjnych, wyszukiwania i kMycznej analizy informacji, O".pL".r"go
poruszania sig w pzestzeni cyfrowej, w tym nawiEzywania j utzymw,r'ania
opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi uzytkownikami sieci

W ramach realizowanego od ,l wrzesnia 2016 r. pilotazu programowania,
poprzedzajEcego wprowadzenie w roku szkolnym 2Oj7l2O1B dio poOstawy
programowej nauki programowania juz od pierwszego etapu edukacylnego,prowadzony jest szereg dzialah (szkolenia, warsztaty, konferencje,
pzygotowanie material6w informacyjnych i szkoleniowych) dla nauczycjeti,
pomagaiqcych im pzygotowa6 sig do realizacji tego zadania. wzrostkompetencji w zakresie wykorzyst) &ania TIK na zajgciach pozwoli

6 WiQcej o bezp eczehstwie dzieci i tntoC,Tezy 
.w lnternecie. www.dyzurnet.pl, www ore.edu pt,www akademia.nask.pl, $^/w.kLrrsor.edukalor pt, www.saferinternet.jt, ,"r*.Ii,tri"f,]".pt.
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na sprawniejsze reagowanie w pzypadkach zaobse,*owanego niewrasciwego
wykorzystania uzqdzei cyf rowych ptzez uczni6w.

Upzejmie informuje, Ze w ramach celu szczegolowego Nr 1 Rzqdowegoprogramu wspomagania w latach 2O1lS_2OjB organ6w prowadzqcych szkoly
w zapewnieniu bezpiecznych warunkow nauki, wychowania i opieki w szkolach- ,,Bezpieczna+" (pzyiety uchwatE nr 89 /201S R.t\.4.), przez Stowarzyszenia
i\,4iasta w lnternecie i Fundacje Nowoczesna polska, jest realizowane zadaniepubliczne pn. ,,poprawa kompetencli pracownik6w szkoly, uczniowiich rodzicow w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni
oraz reagowania na zagroZenia".

zadanie porega na opracowaniu i wdrozeniu warsztatow skierowanych
do uczni6w, rodzicow i nauczycieli oraz opracowania pakiet6w materiat6w
edukacyjnych przeznaczonych dla ucznj6w, rodzicow i nauczycieli z zaktesu
bezpieczehstwa w cyberpzestzeni I bezpiecznego t<orzystania z nowycn
technologii. Realizatozy projektu prowadzE szkolenja wylonionych sposr6d
nauczycieii edukator6w prowadzEcych warszlaty w szkolach, rozpowszechniajq
pzygotowane materialy edukacyjne oraz we wspolpracy z kuratorami oawiatyprzeprowadz4E spotkania informacyjne. Warsztaty odbywajq sie w szkolachna terenie calego kraju oraz dodatkowo 

"q *"porugrn" dzialaniami
e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacylnej
przygotowanej WZez kazdego z rcalizalorow zadania:

www.cyfrowobezpieczni.pl oraz www.cybernauci.edu.pl.

w wyniku realizacji projekt6w pzyiQtych w konkursie zostaly opracowane riczne
materialy informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego kozystania
z internetu oraz modele dzialai interwencyjnych.

l\,4ajqc na uwadze duzq pzydatno6c powstalych produktow tak2e w ramach
innych projektow w dzialaniach wychowawczo_profilaktycznych w szkolachi placowkach o6wiatowych, l\,4inisterstwo Edukacji Nirodowej zamiescilo
informacje na stronie internetowej wraz z ,,standardem bezpieczerlstwa online
plac6wek o6wiatowych,, oraz innymi materialamiT.

1,,3:::tl:yl-,l*^^adresemj,hl!ps/bezpiecznaszkola.menqov.ol/oroqramv/bezpreczna-ig?lgrqizkarltoz€ralralrcjaudl"tfi t;ffi fu ##ffi i zagrozeh w steci
::^stelfe 

se r6wniez na stronnier htto://bezoiecznv nternet.edu.-ol

L?",:ll::':. *gj:"",:::1,^F-undacii-ofir;c6;-;;;;ii Fundacji Drabina Rozwoju

:::"f[q:Ty?T] mate.ary na Gi-ff-f,EiI d7;s-,;;;;;"# :i^7J;lJ ;#Ei:ona 393 pozycje u/ydawnicze uporzqdkowane tematycznie iraz z tintami. w ii.iJ ruor"no
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Dodatkowo, w Minlsterstwie Edukacji powstaje Zesp6l, kt6rego zadaniem jestpodjgcie szerokorozumianych dzialan prewen;yjnych r" rz"".- o#J".",1.t*,
uczni6w w internecie.

Nie. zapominajmy, ze probremy dzieci i mrodziezy, mimo 2e dra nas doroslychv4/dajE sie blahe i nieistotne, dla nich mogE OVe OrrAr, 
-p"*r.""," 

njekiedywydajq sie byc sytuacjq bez wyjscia.

DziekuiEc Pa.stwu za dotychczasowe uwrazliwianie ucznioww.zakresie bezpiecznego kozystania z zasobow inturnui, prolrq o o"r".udzialania dotyczqce cyberbezpieczenstwa.

Z wyrazami szacunku

Maciej Kopei
Podseketarz Stanu

/ podpisany cyliowo/

i oo,sdlo ro\aniez lJ3 has,d.de,.nl Je z.uvtazane z re.m norog,a ,nternelowq oraz 60 jzra-,anteat /owanych na.zec/ opTo e./-ego (o.zysrdnta z t-lerneluNo-sl,orie nternetowe. rr.ar"r, -Or.-[]rr_ry.pr. 
w\^ t Al|ldsedgrzl.!!!]!Id9:Lne o oz,aldplatlorra o-,earn nqo$,a na kto.el ,/r.eszrlone >a szko en;
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