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Sprawozdanie 

Z przeprowadzonego w dni u 07.06.2019 r. konkursu filmowego 
pn . .. NIE dla c)'berprzemocy!!!" 

W dniu 07.06.2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w K- Koźlu odbył się III finał 
konkursu "NIE dla cyberprzemocy!!!" ' zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji 
w Kędzierzynie Kożlu. W konkursie, który objęty został patronatem Starosty Powiatowego 
w K-Koźlu i Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle udział wzięli uczniowie z 7 szkół 

podstawowych z terenu powiatu: lSP w Większycach, PSP nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu, 
ZOSP w Pawłowiczkach , PS? w Dziergowicach, PSP z Cisku, PSP nr 9 w Kędzierzynie -
Koźlu, PSP nr 16 z K-Koźl a ( osiedle Sławięcice). W finale wzięło udział 90 osób. Zadaniem 
uczniów było nagranie kilkuminutowego filmu o tematyce cyberzagrożeń. Przed 
rozpoczęciem konkursu oraz w trakcie pomiędzy projekcjami filmów na ekranie głównym 
wyświetlany był slajd z informacją dotyczącą organizatorów, fundatorów nagród oraz 
patronatu. Ponadto w trakcie trwania finału na scenie zgodnie z założeniami umieszczone 
zostały rollupy z logo miasta, emblematami Powiatu i firmy SPOT-LIGHT. O konkursie 
poinformowane zostały lokalne media oraz TVP Opole. W trakcie finału \vyświetlono 

wszystkie filmy biorące udział w konkursie. Następnie jury w skład którego weszli: 
(policjanci z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii asp. Małgorzata 

Cisowska, mł asp. Paweł Szymkowiak, kom. Magdalena Nakol)eczna) vi-ce starosta Józef 
Gisman, oraz wychowawcy i pedagodzy szkół biorący udział w konkursie wybrało 3 
najlepsze filmy. Zwycięzcami okazali się uczniowie PSP nr 12 w K-Koźlu, II miejsce zajęli 
uczniowie z PSP nr 9 w Kędzierzynie Koźlu a TII miejsce zajęła PSP w Cisku. Wyróżniony 
został również film z ZGSP w Pawłowiczkach. 

Fundatorami nagród w w/w konkursie byli: 

-Starostwo Powiatowe w K- Koźlu (500 zł brutto - zakupione zostało 6 szt powerbanków
USB 10000 MAH Reinston o łącznej wartości 479,94 pln. Dodatkowo otrzymaliśmy notesy, 
odblaski , torebki prezentowe) 

-Urząd Miasta w K-Koźlu, (1100 zł brutto- zakupiono 6 szt głośników Bluetooth JBL, 6 szt 
słuchawek dousznych TItO, 6 szt pendrive TI-INU 16HA YAQUA o łącznej wartości 1079,82 
pln) 

- SPOT-LIGHT Spółka Z.O.O w Bieray.,rje ( firma ufundowała nagrody rzeczowe - plecaki 
lampki do komputera) 

-Brenntag Polska- (firma ufW1dowała nagrody rzeczowe - .kubki, zegarki , pendrivy, plecaki, 
notatniki, długopisy) 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Informacje 
o przeprowadzonym konkursie zostały umieszczone na stronie internetowej Komendy 
Powiatowej Policji w K-Koźlu. Obszerny materiał na temat finału zamieszczony został 
w KK24 i na Faceebooku. 

Jako zespół podejmujemy wiele działań protilaktycznych zmierzających do popra\vy 
bezpieczeństwa. Przeprowadzony konkurs, był formą profilaktyki rówieśniczej, która jest 
bardzo dobrym sposobem przekazania młodzieży informacji o zagrożeniach w sieci. Dzięki 
takim działaniom profilaktycznym staramy się budować u młodych ludzi poczucie własnej 
wartości i kształcić umiejętność radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Celem konkursu 



było również zwiększenie \\iedzy dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania 
z internetu oraz nabycie umiejętności prawidłowego reagowania w przypadku doświadczenia 
zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej , elektronicznych komunikatorów 
oraz serwisów społecznośc iowych . Dz iałania profilaktyczne mają ponadto na celu 
podniesienie poziomu wiedzy nauczyciel i szkół podstawowych oraz rodziców w zakresie 
właściwego reagowania na przypadki cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. 

W załączeniu przesyłamy dokumentację fotograficzną z przeprowadzonego konkursu. 

Wyk. w 1 egz.P.Sz. 
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