Szanowni Państwo,
zbliżają się wakacje i Państwa dzieci będą wyjeżdżały na kolonie, obozy, będą brały
udział w różnych formach zorganizowanego i niezorganizowanego wypoczynku. Proszę
o rozmowy ze swoimi dziećmi na temat bezpiecznego spędzania czasu, w tym
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Proszę tak organizować wypoczynek, by był on
przede wszystkim czynny, a niespędzany przed ekranem komputera czy komórki.
W ostatnim roku uczniowie mieli zorganizowane pogadanki z policjantami na temat:
Internetu, komunikatorów, portali społecznościach, zagrożeń w cyberprzestrzeni tudzież
odpowiedzialności karnej za działalność w sieci. Każdy wychowawca przeprowadzał lekcje
wychowawcze na te tematy. Te problemy poruszane były podczas zajęć komputerowych,
informatyki. Jak wynika z ostatnich naszych obserwacji, wielu uczniów nadal nie potrafi
właściwie korzystać z dóbr rewolucji informatycznej. W związku z tym, my jako szkoła
(dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele) dalej rozmawiamy, pouczamy,
tłumaczymy i przestrzegamy.
Niestety, zdecydowana większość internetowej działalności Państwa dzieci odbywa się
poza szkołą. Przypominam w związku z tym, że to Państwo ponoszą prawną
odpowiedzialność za to, co i w jaki sposób syn / córka napisali na grupie
społecznościowej,
jakich słów używają, (ustawa o języku polskim nakłada kary
finansowe za publiczne przeklinanie, używanie słów wulgarnych), w jaki sposób
komentowali czyjeś zdjęcia, posty, teksty, wreszcie, jakie zdjęcia i informacje sami
zamieszczali. Sieć internetowa to taka przestrzeń, w której nic nie ginie. Zamieszczone
kiedyś zdjęcie może zostać niecnie wykorzystane przez inne osoby. A popełnione słowa,
opisy z internetu przekładają się również na złe, toksyczne, zaburzone relacje
w rzeczywistości, niestety szkolnej też.
Z naszych rozmów z Policjantami wynika, że przestępstwa w cyberprzestrzeni są
najprostsze do wykrycia. Sprawy kierowane są do sądu. Uczniowie od 13. roku życia za
większość przestępstw internetowych odpowiadają przed sądem rodzinnym. Uczulam
więc, by kontrolować to, co znajduje się na komórkach i innych nośnikach Państwa dzieci.
By ograniczyć „bycie online”. Przerażające jest, że niektórzy uczniowie o każdej godzinie,
szczególnie w nocy, mają aktywny status na wielu komunikatorach. Zachęcam, by
zawczasu zapobiegać i nie musieć ponosić kosztów leczenia.
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