
BEZPIECZEŃSTWO

W INTERNECIE



W OBECNYCH CZASACH CIĘŻKO WYOBRAZIĆ SOBIE ŻYCIE BEZ 
INTERNETU. 

Jest to źródło informacji i inspiracji. Służy rozrywce, pracy, nauce 
zarówno dorosłym jaki i dzieciom. Jest to także potężne 

narzędzie, dzięki któremu możliwa jest zdalna praca, a co 
ważniejsze w naszym przypadku, nauka. Dlatego tak ważne jest, 
aby już od najmłodszych lat wpajać dzieciom zasady właściwego 

korzystania z Internetu



1. Dobrze, aby to RODZICE LUB OPIEKUNOWIE BYLI PIERWSZYMI PRZEWODNIKAMI 

dzieci po świecie Internetu. Dzięki temu dzieci będą miały okazję korzystać z 

treści dopasowanych do swojego wieku i przeglądać bezpieczne strony, a 

Rodzice i Opiekunowie będą czuli się spokojnie.



2. Należy dzieciom uświadomić, że NIE KAŻDA INFORMACJA ZNALEZIONA W 

INTERNECIE JEST WIARYGODNA. Dlatego wyszukane wiadomości należy 

sprawdzać z Rodzicami lub starszym rodzeństwem, podręcznikami lub 

encyklopedią. 



3. Ważne, aby dzieci przestrzec przed NAWIĄZYWANIEM ZNAJOMOŚCI PRZEZ 

INTERNET. Ich łatwowierność chętnie wykorzystują oszuści i przestępcy, podając 

się za inne osoby. Niebezpieczne jest także umawianie się na spotkania z poznaną

w ten sposób osobą. W przypadku takiej 

propozycji należy natychmiast poinformować Rodziców lub Opiekunów.



4. Należy z dzieckiem ustalić, że powinno zawsze pytać Rodziców o zgodę 

na PODANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.



5. Rodzice powinni przekazać dzieciom także, aby nie podawały przypadkowym 

osobom swojego imienia, nazwiska, adresu czy numeru telefonu. Podawanie 

nieznajomym swoich danych osobowych, informacji o wyposażeniu domu, czy 

zawodach wykonywanych przez Rodziców może rodzić duże niebezpieczeństwo.



6. Należy także uważać, aby publikowane przez dziecko zdjęcia nie zdradzały 

okolicy zamieszkania, czy innych informacji pozwalających nas zlokalizować. 

Opowiadanie o problemach również może zostać wykorzystane w złej intencji i 

przynieść negatywne skutki.



7. W sytuacji, kiedy dziecko przypadkiem natrafi na obraźliwe, bądź 

niebezpieczne strony, Rodzice powinni wykazać się wyrozumiałością i wytłumaczyć 

szkodliwość takich treści. Warto zadbać także o to, by dziecko nie czuło się z tego 

powodu winne.



8. Dziecko powinno mieć świadomość, że w każdej sytuacji, w której poczuje się 

niepewne lub zagrożone może zwrócić się do Rodziców.



9. Należy z dzieckiem ustalić, aby bez zgody Rodziców nie pobierało na komputer 

żadnych plików. Istnieje bowiem zagrożenie zainfekowania naszego komputera 

wirusem. Takie pliki należy pobierać z pewnych i sprawdzonych stron, które są w 

stanie ocenić tylko Rodzice, lub które przesyła Nauczyciel.



10. Rodzice powinni także kontrolować z jakich stron korzysta ich dziecko,

w jakie gry gra oraz z kim się bawi. Oczywiście gry powinny być dopasowane do 

wieku małego gracza.



11. Ważne jest także, aby Rodzice kontrolowali czas przebywania ich dziecka 

w Internecie. Jeśli dziecko przesiaduje 

przed komputerem po kilka godzin dziennie, praktycznie nie ma znajomych i straciło 

zainteresowanie czynnościami spoza 

tego zakresu - być może dziecko ma jakieś problemy, a takie zachowanie może 

prowadzić do uzależnienia.



12. Warto także wpajać dzieciom zasady dobrego zachowania w Internecie. 

Aktywność w sieci jest normalną częścią codzienności, w której – jak w życiu –

spotyka się wielu różnych ludzi, dlatego ważne jest, aby dzieci pamiętały o 

kulturalnym słownictwie i szacunku do innych. Obrażanie kogoś lub wyśmiewanie 

jest zabronione.



BEZPIECZNE ZASADY W INTERNECIE

1. Ustalcie czas spędzania w Internecie z rodzicami 

2. Chrońcie swoją prywatność 

3. Nie rozmawiajcie z nieznajomymi

4. Nie otwierajcie nieznanych plików

5. Jeśli coś was niepokoi - powiedzcie o tym rodzicom 

6. Nie każda informacja w Internecie jest prawdziwa

7. Walczcie z cyberprzemocą 

8. Pomyślcie zanim wrzucicie coś do sieci 

9. Bądźcie uprzejmi i mili w sieci. 
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