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„BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE OCZYMA DZIECI”ROZSTRZYGNIECIE I GALA KONKURSU
Data publikacji 26.02.2020

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach im. Pamięci Kolejarzy Chojnickich odbyła się
Gala Finałowa konkursu plastycznego „Bezpieczeństwo w Internecie oczyma dzieci”, która była
poprzedzona wieloma spotkaniami policjanta proﬁlaktyka z dziećmi w ramach obchodów „Dnia
Bezpiecznego Internetu”. Akcja proﬁlaktyczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w
Chojnicach wspólnie z placówką dydaktyczną miała na celu pogłębić wiedzę młodych ludzi na
temat zagrożeń czyhających w Internecie oraz zachęcić młodych ludzi do aktywnego spędzania
czasu wolnego. W gali wzięli udział uczniowie klas II-VII, którzy przystąpili do konkursu. Autorzy
najlepszych prac plastycznych otrzymali piękne upominki ufundowane przez Urząd Miejski w
Chojnicach, radę rodziców i organizatorów.
Wczoraj na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach odbyła się Gala Finałowa konkursu plastycznego pn
„Bezpieczeństwo w Internecie oczyma dzieci”. Założeniem konkursu, który poprzedzony był wieloma prelekcjami
przeprowadzonymi przez asp. sztab. Dariusza Piekarskiego było propagowanie zasad bezpiecznego zachowania w
różnych sytuacjach podczas korzystania z Internetu, a także zachęcenie młodych ludzi do aktywnego spędzania czasu
wolnego.
Zadaniem dzieci, które wzięły udział w konkursie było przelanie na papier dowolną techniką plastyczną swoich
wyobrażeń na temat bezpieczeństwa w Internecie. Konkurs adresowany był do uczniów klas II-VII, który został
rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych. Misją podejmowanych działań przez funkcjonariuszy chojnickiej
komendy było wsparcie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa w sieci internetowej.
Przeddzień gali konkursu odbyło się podsumowanie konkursu. Jury składające się z pedagogów, przedstawicieli rady
rodziców oraz mundurowych wyłoniło zwycięzców, którzy wykazali się szeroką pomysłowością w swoich indywidualnych
pracach plastycznych. Sędziowie mieli bardzo trudny wybór, żeby z ponad 120 prac wybrać sześć najciekawszych i
najbardziej odzwierciedlających przesłanie konkursu.
Autorzy najlepszych prac plastycznych otrzymali piękne upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Chojnicach, radę
rodziców i organizatorów. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym
gratulujemy!!!

