
ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SIECI

1. USTAL Z DZIECKIEM ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU

 Czas  korzystania  z  sieci  powinien  być  ograniczony.  Należy  ustalić  maksymalny
dzienny czas, jaki dziecko może poświęcić na korzystaniez mediów elektronicznych,
czas jednorazowej sesji i porę dnia na to przeznaczoną.

 Młodsze  dzieci  nie  powinny  samodzielnie  korzystać  z  wyszukiwarek,  portali
społecznościowych  i  innych  serwisów  dających  nieograniczony  dostęp  do  treści
(zdjęć, filmów, tekstów).

2. UDOSTĘPNIAJ DZIECKU JEDYNIE POZYTYWNE I BEZPIECZNE TREŚCI

 Zwróć uwagę, na jakie strony zagląda dziecko, odrabiającprace domowe.

 Ustal z dzieckiem, z jakich serwisów może korzystać, dbaj, aby dziecko korzystało
ze stron odpowiednich do jego wieku.

3. ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O JEGO DOŚWIADCZENIACH W SIECI

 Uczul dziecko, aby w sieci nie podawało swoich danych osobowych, numeru telefonu,
adresu zamieszkania, haseł, nie udostępniało swoich zdjęć oraz zdjęć innych osób.

 Przestrzeżswoje dziecko, iż osoby w Internecie nie zawsze mogą być tymi, za które się
podają.

 Przypomnij dziecku, że Internet to skarbnica wiedzy jednak nie wszystkie informacje
w nim zamieszczone są prawdziwe.

 Umów się  z  dzieckiem,  ze  za każdym razem kiedy trafi  na nieodpowiednie  treści
lub  cokolwiek  innego  je  w sieci  zaniepokoi,  natychmiast  nas  o  tym poinformuje.
Kiedy dziecko zgłasza kontakt z nieodpowiednimi treściami, warto rozpoznać, co się
wydarzyło, pochwalić je za poinformowanie o takim zdarzeniu.

4. SKONFIGURUJ USTAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA W URZĄDZENIU

 Uczul dziecko, aby nie klikało w nieznane linki i załączniki z e-maili a także , aby nie
otwierało e-maili z nieznanych źródeł.

 Przypomnij dziecku, aby uważnie pobierało pliki z sieci.

 Sprawdzaj, czy strona, na którą się loguje Twoje dziecko ma zabezpieczenie SSL.

 Ustal,  iż  samodzielnie,  bez  Twojej  zgody,  dziecko  nie  może  robić  zakupów
w Internecie.
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5.ZAINSTALUJ PROGRAM DO KONTROLI RODZICIELSKIEJ

 Wykorzystaj  oprogramowanie filtrujące i programy kontroli rodzicielskiej,  pamiętaj
jednak, że dzieci w wieku wczesnoszkolnym powinny korzystać z sieci pod okiem
rodziców. 

 Na domowym komputerze powinien być zainstalowany program antywirusowy.

Listę programów kontroli rodzicielskiej, aplikacji i inne przydatne rozwiązania znajdą
Państwo na stronie http://www.dzieckowsieci.pl/

FILMY EDUKACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

,,BEZPIECZEŃSTWO W SIECI”

Filmy edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych

Edukacja prawna – cyberprzemochttps://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

321 Internet - Dobry żarthttps://www.youtube.com/watch?v=goS_TTEtYGk

321 Internet - Małe zdjęcie duży problemhttps://www.youtube.com/watch?
v=WR6AWpbaJAc

321 Internet - Znajomi nieznajomihttps://www.youtube.com/watch?v=QPv4YtB-78E

321 Internet - Uzależnieniehttps://www.youtube.com/watch?v=on08z78OOuE

321 Internet - własność intelektualnahttps://www.youtube.com/watch?
v=EnU3Q2DuAKg

Filmy edukacyjne dla młodzieży klas 7-8 

"STOP CYBERPRZEMOCY" - cz.1https://www.youtube.com/watch?
v=PjgRYQRhFQ4

"STOP CYBERPRZEMOCY" - cz.2

https://www.youtube.com/watch?v=_8HEIhHqfCQ

Opracowanie:
Sylwia Kuźma-Langford – pedagog szkolny
Anna Tuczyńska – psycholo szkolny
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