
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE 
 

 Drodzy rodzice! 
 

     Dbajcie o bezpieczeństwo swoich dzieci korzystających z komputera i internetu. Kontrolujcie,      
z jakimi treściami mają kontakt. To, z czym dzieci mogą się spotkać w grach komputerowych         
lub w sieci, to pornografia, rasizm, nietolerancja, treści obrazujące przemoc, obrażenia fizyczne, 
śmierć, nawołujące do agresji, zachęcające do samookaleczeń i niekorzystnie wpływające na 
samoocenę młodych osób. 
 
 

Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji? 
 

 Rozmawiajcie z dziećmi na temat zasad bezpiecznego korzystania z internetu- jakich 
informacji i zdjęć nie zamieszczać w sieci, które strony internetowe są bezpieczne dla dzieci. 
 Kontrolujcie czas oraz to, co dzieci robią przy komputerze-proponujcie strony internetowe 
dostosowane do potrzeb i możliwości poznawczych oraz emocjonalnych dzieci, poznawajcie 
internet razem ze swoimi dziećmi, sprawdzajcie, czy gry, w które grają są odpowiednie do ich wieku 
i poziomu funkcjonowania. 
 Zabezpieczcie urządzenia, które łączą się z internetem(również smartfon, tablet) w filtry 
kontroli rodzicielskiej. Sprawdźcie, czy gry internetowe nie podlegają mikropłatnościom. 
 Spędzajcie czas z dziećmi, rozmawiajcie o ich problemach, zainteresowaniach-wtedy nie 
będą szukać uwagi i akceptacji u obcych poznanych w sieci. Zwróćcie uwagę na to, czy w grze 
komputerowej można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdźcie, czy znajomości, 
jakie zawierają dzieci są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym 
źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań. 
 Osoby niepełnosprawne intelektualnie szczególnie narażone są na niekorzystny wpływ 
urządzeń typu komputer, tablet, smart-fon ze względu na wrażliwość układu nerwowego,  choroby 
towarzyszące(np. padaczkę) czy zaburzenia sensoryczne(stymulacje wzrokowe). Jednocześnie brak 
krytycyzmu i ograniczona zdolność przewidywania konsekwencji swojego zachowania może 
skutkować podejmowaniem zachowań ryzykownych, tj. nawiązywanie kontaktów z osobami 
obcymi, podatność na ich wpływ, dokonywanie wpisów ujawniających prywatne informacje czy o 
charakterze obraźliwym w stosunku do innych, korzystanie ze stron internetowych płatnych czy 
przeznaczonych dla osób dorosłych. Dlatego też ich działalność w sieci powinna być kontrolowana 
przez rodziców, opiekunów. 
 

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: 
 

www.ore.edu.pl 
www.akademia.nask.pl 
www.kursor.edukator.pl 

www.saferinternet.pl 
www.plikifolder.pl 

 

 

 

 
           Wszelkie przejawy cyberprzemocy lub odkrycie w internecie treści nielegalnych powinno 
zostać zgłoszone! 
Dyżurnet.pl przyjmuje anonimowe zgłoszenia za pomocą: 

http://www.ore.edu.pl/
http://www.akademia.nask.pl/
http://www.kursor.edukator.pl/
http://www.saferinternet.pl/
http://www.plikifolder.pl/


• formularza na stronie: www.dyzurnet.pl 
• e-mail: dyzurnet@dyzurnet.pl 
• infolinii : 801 615 005 
• aplikacji mobilnej: dyzurnet.pl 
 
Można również poinformować o tym Policję. 

 
 
 
 
 

Drogie dzieci i rodzice 
 

Pamiętajcie o netykiecie i zasadach bezpieczeństwa w sieci 
 

 Rozsądnie używaj poczty elektronicznej: nie rozsyłaj spamu ( reklam, listów-łańcuszków itp.), 
nie pisz bez potrzeby wielkimi literami (oznaczają krzyk), nadawaj czytelne tytuły wysłanym listom. 
 Bądź kulturalny na forach dyskusyjnych, czatach, w serwisach społecznościowych czy 
komunikatorach: grzecznie wyrażaj swoje opinie, nie obrażaj nikogo publicznie, nie prowokuj kłótni. 
  Zachowaj umiar w sieci: nie ściągaj bezmyślnie plików z internetu, nie spędzaj w sieci zbyt 
dużo czasu. 
 Bądź sobą: nie ma nic złego w twojej obecności w sieci, pamiętaj jednak, że tak naprawdę w 
internecie nikt nie jest anonimowy! 
 To, co znajdziesz w sieci, nie zawsze jest wiarygodne. Bądź krytyczny, sprawdzaj 
pochodzenie informacji, porównuj ją z innymi źródłami. 
 Zapamiętaj lub zapisuj swoje hasła w bezpiecznym miejscu, pilnuj ich i nie udostępniaj 
nikomu. 
 
 
W zakładce „Bezpieczeństwo w internecie” umieszczone są jeszcze inne informacje i broszury 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z technologią informatyczno – komunikacyjną polecamy i 
zachęcamy do zapoznania się. 

    


