
Sposoby bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. 

 

Internet to jedno z najważniejszych mediów wykorzystywanych do pracy, nauki i rozrywki. 
Ma wiele zalet, niestety może być wykorzystywany również do szkodliwych, złośliwych czy 
przestępczych działań. Na zagrożenia występujące w Sieci narażony jest każdy użytkownik 
Internetu, jednak szczególnie podatne na wszelkie wpływy, również te szkodliwe i 
niepożądane, są dzieci. Dlatego szczególnie ważną rolę odgrywają w obecnym czasie rodzice 
i opiekunowie, którzy mogą i powinni być dla dziecka nauczycielami  w zakresie korzystania z 
Internetu. 
Dbając o bezpieczeństwo  w Sieci przy wykorzystywaniu technologii informatycznych musimy 
przestrzegać ważnych zasad (opracowano na podstawie – www.cyfrowobezpieczni.pl). 

1.  Pamiętajmy o zainstalowaniu programu antywirusowego i uruchomienie w nim opcji 
filtrującej szkodliwe treści tzw. filtry rodzicielskie oraz zapory sieciowe. 

2.  Zwracajmy uwagę na zagrożenia nie tylko przy korzystaniu z poczty elektronicznej 
czy surfowaniu po stronach WWW – wirusy czy phishing zdarza się także na portalach 
społecznościowych czy internetowych grach komputerowych. 

3. Bądźmy czujni w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie z Sieci. 
4. Nie podawajmy swoich danych osobowych w Sieci, takich jak: imię, nazwisko, adres 

zamieszkania czy numer telefonu. 
5. Nie umieszczajmy w sieci zdjęć, które mogą nam zaszkodzić dziś lub za jakiś czas. 
6.  Regularnie zmieniajmy hasła do urządzeń, aplikacji i serwisów internetowych. 
7. Stosujmy bezpieczne hasła, czyli takie, które: 

a) zawierają małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne (takie jak @, !), 
b) są odpowiednio długie np. 8-znakowe, 
c) nie zawierają powszechnie używanych słów. 

8.  Nie otwierajmy załączników e – maili oraz nie klikajmy na adresy internetowe (linki) 
zawarte w e – mailach pochodzących z nieznanych źródeł – załączniki mogą zawierać 
szkodliwe programy a linki prowadzić do zarażonych stron internetowych. 

9.  Korzystajmy z szyfrowanych połączeń z witrynami internetowymi (zamknięta 
kłódeczka w pasku adresowym przeglądarki). 

10.  Nie ściągajmy na urządzenia mobilne aplikacji, które nie pochodzą z oficjalnych 
sklepów – np. Google, Apple. 

11.  Czytajmy regulaminy usług internetowych, z których korzystamy. 
12.  Uczulajmy dzieci na „nieklikanie” komunikatów, których nie rozumieją. 
13.  Nie ściągajmy nielegalnych treści. 
14.  Wpisujmy uważnie adresy stron internetowych. Każda najdrobniejsza pomyłka w 

adresie strony może nas przekierować na fałszywą stronę z niebezpiecznym 
oprogramowaniem. 

15.  Rozmawiajmy z dzieckiem o cyberprzemocy, która jest stosowaniem przemocy 
poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób robienie 
komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub 
podszywanie się pod kogoś w Sieci z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu 
elektronicznego takich jak: ,e-maile, witryny internetowe, fora dyskusyjne w 



Internecie, portale społecznościowe i inne. Powiedzmy dziecku, że zamieszczanie 
takich filmów i zdjęć na stronach internetowych może wyrządzić komuś krzywdę. 

16.  Ustalajmy wspólnie z dzieckiem zasady pracy z komputerem i Internetem. Zwróćmy 
uwagę na ilość czasu spędzonego przez dziecko przy komputerze. Pilnujmy przerw w 
korzystaniu z niego, starajmy się, aby to był wypoczynek w formie aktywnej, pomimo 
konieczności przebywania w domu. 

17. Pamiętajmy, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi 
stronami. 

Zachęcamy Rodziców do korzystania z bezpłatnych dostępnych w Internecie narzędzi i 
materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna  

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje 

https://lektury.gov.pl/ 

https://www.sieciaki.pl 
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