
 

BEZPIECZNY INTERNET 

DLA RODZICÓW 

 

Zachęcamy Państwa do rozmowy ze swoim dzieckiem na temat bezpieczeństwa i zagrożeń  

w sieci. W celu przygotowania do takiej rozmowy, zachęcamy do zapoznania się 

 z materiałami na stronie internetowej: 

 Projekt Sieciaki.pl 

ma na celu przede wszystkim edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie. 

 

DLA MŁODSZYCH UCZNIÓW 

1. Chroń swoją prywatność!  
Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres 

domowy. Zadbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj, by 

widzieli je tylko Twoi znajomi. Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś 

lub za jakiś czas.   

Obejrzyj film:   https://www.youtube.com/watch?v=-1rkVflmsKA 

 

2. Mów, jeśli coś jest nie tak! 
W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie 

opowiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.  

 

4. Nie ufaj osobom poznanym w sieci! 
Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami 

poznanymi w internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj 

rodziców. 

Obejrzyj film:    https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ 

 

5. Szanuj innych w sieci! 
Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. 

Nie reaguj agresją na agresję. 

 

6. Korzystaj z umiarem z internetu! 
Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu 

zdrowiu i pogorszyć kontakty ze znajomymi. 

 

Materiały ze strony:  - https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zagrozenia , 

https://www.youtube.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-1rkVflmsKA
https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ


 

 
DLA STARSZYCH UCZNIÓW 

 
Internet to jedno z najwspanialszych dobrodziejstw i osiągnięć cywilizacji i nic 

dziwnego, że całkowicie odmienił on nasze życie. Jednak niesie on także ze sobą sporo 

zagrożeń. W sieci, podobnie jak w rzeczywistości poza nią, należy przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa. 

Oto wskazówki, które wszyscy uczniowie powinni poznać i zapamiętać: 

1. Jeśli nie masz pewności, z kim rozmawiasz, nie podawaj żadnych informacji na swój 

temat. 

2. Nie zdradzaj innym swoich haseł. Układaj takie, które będą trudne do odgadnięcia (to 

nie może być Twoja data urodzenia ani imię!). Zamiast liter możesz wykorzystać 

cyfry, które są do nich podobne (I = 1, O = 0, A = 4 itp.). Hasło powinno zawierać nie 

mniej niż 8 znaków, w tym cyfry oraz wielkie litery. W różnych serwisach posługuj 

się różnymi hasłami. 

3. Nie pozwalaj na zapamiętywanie przez przeglądarkę haseł do poczty elektronicznej  

i serwisów, z których korzystasz, w przeciwnym razie każda osoba pracująca na tym 

komputerze będzie mogła zalogować się na Twoje konto. Po skończonej pracy 

wyloguj się — inaczej ktoś może się pod Ciebie podszyć. 

4. Jeśli korzystasz z serwisów społecznościowych, zadbaj o odpowiednie ustawienia 

prywatności. Im mniej informacji udostępniasz osobom postronnym, tym lepiej. 

Zastanów się, czy na pewno warto z tych serwisów korzystać. Pamiętaj, że zgodnie z 

regulaminem Facebooka możesz założyć tam konto dopiero po ukończeniu 13. roku 

życia. 

5. Na forach dyskusyjnych czy blogach posługuj się nickiem (pseudonimem), a nie 

swoim imieniem i nazwiskiem. Unikaj publikowania informacji o sobie w sieci. 

6. Nie korzystaj z możliwości automatycznego „oznaczania się” w miejscu pobytu. 

Geolokalizacja ma swoje zalety (np. można pochwalić się zwiedzaniem ciekawego 

miasta), ale i wady — jeżeli ktoś planuje złożenie bliskiej osobie niezapowiedzianej 

wizyty, przez przypadek może zepsuć efekt niespodzianki. Ponadto ujawnianie 

swojego miejsca pobytu umożliwia śledzenie, a niekiedy może być nawet 

niebezpieczne. 

7. Zwracaj uwagę na komunikaty pojawiające się w trakcie ściągania gier i aplikacji na 

telefony komórkowe i smartfony. Możesz się z nich dowiedzieć, do jakich Twoich 

danych żąda dostępu pobierana usługa. Uważaj, na co wyrażasz zgodę. 

8. W razie wątpliwości odnośnie do tego, jak w danej sytuacji postąpić, poproś o radę 

swoich rodziców lub innych dorosłych, którym ufasz. 

Materiały ze strony : http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/ 

 

http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/

