
ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z

INTERNETU

Internet  stanowi  narzędzie  umożliwiające  zdobywanie  wiedzy,  sposób  na

rozrywkę, ale także stanowi miejsce pełne zagrożeń. 

Dlatego ważne jest, aby zapewnić najmłodszym użytkownikom bezpieczeństwo

podczas korzystania z internetu.

Rodzice/opiekunowie nie zawsze zdają sobie sprawę, w jaki  sposób ich dzieci

spędzają czas w internecie. Znaczące mogą okazać się rozmowy na temat uniwersalnych

zasad  i  wartości.  Nauczenie  dziecka  ograniczonego  zaufania  do  obcych,  dbałości  o

prywatność,  szacunku dla  swojego ciała,  weryfikowania niepewnych informacji,  czy

szukania pomocy w sytuacjach zagrożenia, okażą się mu pomocne zarówno online, jak i

poza internetem. 

Zachęcamy rodziców/opiekunów do rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa

i zagrożeń w sieci. W tym celu polecamy wykorzystanie treści materiałów: 

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. 



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.  Możesz w takiej sytuacji
skontaktować  się  z  Telefonem  Zaufania  dla  Dzieci  i

Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny numer 116     111  .

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  z  internetowymi  znajomymi
informuj rodziców.

Szanuj innych w sieci!

Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie
wyrażaj,  nie  obrażając  nikogo.  Nie  reaguj  agresją  na
agresję.

Korzystaj z umiarem z internetu!

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona
może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty ze
znajomymi.

https://www.116111.pl/
https://www.116111.pl/
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