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Dyrektorzy placówek oświatowych

w ostrołece i powiecie ostrołeckim

Szanowni Państwo Dyrektorzy !

W dniu 9 lutego 2020 roku obchodzony jęst,,Dzień Beąiecznego rnternetu" (DBD, który ma

na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowańę działń la Tzęczbezpiecznego dostępu dzieci

i rńodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienię rodziców, nauczycieli i wychowawców

z problematykąbezpieczęństwa onlinę orazpromocję pozylywnego wykorzystania Intemetu.

Zachęcamw związklztym do wspierania tego przedsięwzięcia poprzęz organizację lokalnych

inicjatyw na rzęcz bezpieczeństwa młodych internautów (np. zajęć edukacyjnych, kampanii

informacyjnych, konkursów) oraz zgjaszańa ich do końca marca 202l roku za pomocą

ele}tronicznego formulanza na stronie DBI.pl

h ttp s : www. s afe r i nt ern et.p l/d b i/zg l o s- in icj aty w e- db i. html

Wsparciem w tych działańach służą frrnkcjonariusze Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej,

Nieletnich i Patologii Wydziafu Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz dzielnicowi

(koordlmatorem dziŃań w tym zakresie jest asp. Krzysźof Kolator - tel. 506-869-079).

Na stronie internetowej www.saferinternet.pl możma uzyskać wszystkie informacje dotyczące

tegorocznego ,,Dnia Beqliecznego Internetu", a także profesjonalne mateńĘ edukacyjne

do wykorzystania w celu podnoszenia świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa.

Specjalna propozycja materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dostępna w formie online

(gotowe propozycje lekcji zdalnych, webinary dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi, banery,

grafiki Ę.) zostanie przygotowana dla ręalizatorow, którzy zg}oszą dziŃańę poprzez formularz

zgłoszeniowy.

Nadmieniam, że organizatorzy ,,Dnia Bezpiecznego Internetu" przygotowali konkurs

na najciekawszą inicjatywę DBI dla lokalnych orgańzatorów tego dnia. Przewidzianę są w związku
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