
BEZPIECZEŃSTWO W SIECI - PORADY DLA RODZICÓW 

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 rodzice i opiekunowie najmłodszych, którzy 

mogą i powinni być dla dziecka nauczycielami w zakresie korzystania z Internetu. 

Poniżej prezentujemy porady dla rodziców, dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. 

RODZICU! 

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.  

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). 

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.  

8. Zapoznaj dziecko z  Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. Przypominaj 

dzieciom o zasadach dobrego wychowania.  



9. 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. 

10. Jeśli podejrzewasz, że zostało złamane prawo, powiadom policję. Nie usuwaj 

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

 

 

 

 


