
Załącznik 
do Uchwały Nr 11 

Młodzieżowej Rady Miasta Konina 
z dnia 30 września 2013 roku 

 
w sprawie wystąpienia do Dyrektorów  

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Koninie 
z apelem o udostępnienie uczniom punktów dostępu do bezprzewodowego Internetu 

(WiFi) na terenie szkół i placówek oświatowych 

 
 

APEL 
MŁODZIE ŻOWEJ RADY MIASTA KONINA 

o udostępnienie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Koninie punktów 
dostępu do bezprzewodowego Internetu (WiFI) 

 
Młodzieżowa Rada Miasta Konina apeluje do Dyrektorów wszystkich szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Koninie o udostępnienie na terenie placówek 
przez nich zarządzanych co najmniej jednego punktu dostępu do bezprzewodowego 
Internetu (WiFi), z którego mogliby korzystać uczniowie w czasie ich pobytu w szkole. 
 
W ostatnich latach Internet stał się najważniejszym narzędziem pracy, wymiany doświadczeń, 
poszukiwania informacji i zdobywania wiedzy dla ludzi w każdym wieku i w każdym miejscu 
na świecie. 
 
Nie sposób nie doceniać zalet i korzyści, jakie edukacji oraz rozwojowi młodzieży przysparza 
powszechny dostęp do Internetu. Uczniowie wszystkich poziomów szkół, począwszy od 
podstawówki, a skończywszy na technikach i liceach ogólnokształcących, mają szerszy 
dostęp do różnorodnych materiałów dydaktycznych, zdecydowanie ułatwiających bieżącą 
naukę, jak również np. przygotowania do egzaminu maturalnego. Internet zapewnia również 
nielimitowany dostęp do materiałów informacyjnych i publicystycznych, co w dobie 
globalizacji wydaje się być koniecznym elementem edukacji młodego pokolenia. 
 
Do tej pory, młodzież najczęściej korzystała z Internetu w domu lub w szkole, ale tylko 
i wyłącznie na zajęciach informatyki. Większość szkół zaczęła wprowadzać coraz więcej 
stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w ogólnodostępnych pomieszczeniach 
lub szkolnych bibliotekach. Jednakże, często są to miejsca otwarte tylko  
w określonych godzinach lub w których ilość stanowisk komputerowych jest ograniczona 
i nie jest przystosowana do ilości uczniów w szkole. 
 
Często zdarza się, że ilość chętnych do skorzystania z takiego stanowiska jest tak duża, że 
uniemożliwia dostęp do niego niektórym osobom przez cały dzień szkolny. Wydaje się to być 
poważnym utrudnieniem, gdyż w ciągu dnia uczniom często potrzebne są specyficzne 
informacje dostępne w stosunkowo krótkim czasie. 
 
Młodzieżowa Rada Miasta Konina pragnie podkreślić, iż uczniowie powinni mieć możliwość 
skorzystania, z chociaż jednego takiego urządzenia na terenie szkoły, które umożliwiałoby 
dostęp do sieci za pośrednictwem telefonu komórkowego lub przenośnego komputera, które 
zapewniają możliwość dostępu do bezprzewodowego Internetu w każdym miejscu. 
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W związku z powyższym, niezwykłą szansą wydaje się być stworzenie sieci punktów dostępu 
do globalnej sieci w nieograniczonym zakresie na terenie szkół, w których uczniowie 
spędzają co najmniej kilka godzin dziennie. 
 
Rada jest przekonana, że pilotażowe wprowadzenie takiego projektu pozwoli pokazać, że 
warto jest inwestować w rozbudowaną infrastrukturę szkół, bowiem kształcenie młodych 
ludzi nie zależy tylko i wyłącznie od podręczników oraz programów nauczania. Stosunkowo 
niewielki koszt instalacji urządzeń zapewniających zasięg Internetu WiFi w szkołach 
dodatkowo rodzi nadzieję, że inicjatywa mogłaby być szybko i skutecznie zrealizowana, by 
konińskie szkoły w większym stopniu spełniały nowoczesne standardy i umożliwiały 
uczniom dostęp do wszelkich źródeł naukowych w jak najłatwiejszy sposób. 
 
Jeśli po przygotowaniu projektów przez zainteresowane szkoły i placówki oświatowe zajdzie 
konieczność wyasygnowania dodatkowych środków finansowych, Młodzieżowa Rada Miasta 
Konina deklaruje poparcie dla zmian w budżecie miasta, jeśli tylko miałyby zapewnić 
realizację planów. 
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