
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  DLA RODZICÓW 

1. ROZMAWIAJ. Rozmawiaj jak najwięcej z dzieckiem. Nie karz go za błędy, o których ci 

mówi. Rozmawiaj z innymi rodzicami, wymieniajcie spostrzeżenia na temat działań waszych 

dzieci w Internecie. 

2. ZDOBYWAJ WIEDZĘ. Surfuj po Sieci, aby samemu odkryć tajemnice Internetu. Pokaż 

wartościowe strony dziecku, zachęcaj je do szukania wiedzy w Sieci. Bądź przykładem! 

3.  UCZ. Ucz dziecko i ostrzegaj przed niebezpieczeństwami w Internecie. Naucz zasad 

bezpiecznego kontaktu z innymi w Sieci. 

4.  USTAL ZASADY. Wspólnie z dzieckiem określcie, ile czasu będzie spędzało dziennie przy 

komputerze. Zabroń dziecku podawania swoich danych osobowych, takich jak nazwisko, 

numer telefonu czy adres zamieszkania. Powiedz o odpowiedzialności karnej za nękanie innych 

w Sieci, podszywanie się pod innych użytkowników na internetowych aukcjach, itp. 

5. REAGUJ. Zawiadamiaj policję o przestępstwach, a administratorów portali o 

niewłaściwych zachowaniach internautów. Jeśli zauważysz, że twoje dziecko jest nękane w 

Sieci lub stało się ofiarą przestępcy seksualnego, natychmiast zapewnij mu wsparcie 

psychologa. 

6.  ZABEZPIECZ SPRZĘT. Wspomagaj swoją czujność programami filtrującymi treści 

i programami antywirusowymi. Regularnie aktualizuj oprogramowanie. 

7. GROMADŹ DANE. Zaznaczaj opcję archiwizowania rozmów na wirtualnych czatach i 

komunikatorach mogą być  podstawą dochodzenia policyjnego w razie niebezpiecznej sytuacji. 

PORADY DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA 

Z INTERNETU: 

1. Odkrywaj świat Internetu razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna 

dziecko z Siecią. Spróbujcie znaleźć ciekawe strony, które mogą zainteresować Wasze dzieci, 

a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron. Pomocny w tym może być edukacyjny serwis 

internetowy www.sieciaki.pl. 

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na 

zagrożenia związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Sieci. Podkreśl, że nie można 

ufać osobom poznanym online, ani też wierzyć we wszystko, co o sobie mówią. 

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci. 

Wprowadź zasadę, że dziecko spotyka się z nieznajomymi wyłącznie w towarzystwie 

przyjaciół lub dorosłych i zawsze po uzyskanej zgodzie rodziców. 

4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu prywatnych danych. Ustal z nim, żeby 

nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego adresu i numeru telefonu. Ważne jest, aby 

dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. 

5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci, ponieważ nie 

wszystkie są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, 

korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki). 

http://www.sieciaki.pl/


6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo trafiają 

na strony adresowane do dorosłych. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o takich 

sytuacjach; by wiedziało, że zawsze, kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub 

przestraszy, może się do Ciebie zwrócić. 

7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za 

nieodpowiednie i nielegalne treści w Internecie. Nasze działania pomagają likwidować np. 

zjawisko pornografii dziecięcej, szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila, 

itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub anonimowo pod bezpłatny numer  800 100 

100. 

8. Jeśli masz wątpliwości, jak zareagować na informacje o problemach dziecka 

związanych z Internetem lub komputerem - zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu  800 100 

100. 

9. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. 

Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. Zasady Netykiety znajdziesz na 

stronie www.sieciaki.pl. 

10. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyglądnij się, jak Twoje 

dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się 

poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie 

zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie 

www.sieciaki.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji. 

11. Pamiętaj o zainstalowaniu programu filtrującego szkodliwe treści. 

12. Jeśli podejrzewasz, że zostało złamane prawo, powiadom Policję. Nie usuwaj dowodów 

przestępstwa – nawet jeśli będzie to wulgarny lub nieprzyjemny list, bądź inny plik.  

 

13. Jeśli sprawa wymaga przesłuchania dziecka, domagaj się możliwości skorzystania z tzw. 

niebieskiego pokoju. 

14. Jeśli stwierdzisz przypadek włamania lub próby włamania do swojego komputera, jesteś 

nękany spamem przesyłanym za pośrednictwem polskich serwerów lub atakami hackerów, 

zgłoś się do zespołu CERT Polska - www.cert.pl 

 

 

 

 


