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Komunikacja ze szkołą – Do najpewniejszej formy komunikacji służy obecnie portal Librus. Należy z niego 
korzystać regularnie. Są osobne konta dla rodziców i uczniów.  
Rodzicu – nie udostępniaj dziecku danych dostępowych do swojego konta Librus.  
 
Poradnik dla wszystkich: 
 
Chroń swoje dane - Nie podawaj w sieci swoich danych osobowych, numeru telefonu i adresu. Nigdy nie 
wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią 
Uwaga: nieuważne zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie informacji 
marketingowych mogą w konsekwencji prowadzić do tragicznych w skutkach wydarzeń jak kradzież 
tożsamości lub próby wyłudzenia kredytu.  
 
Hasła i szyfrowanie - Nikomu pod żadnym pozorem nie należy podawać swoich haseł. Powinny być one 
trudne do odszyfrowania i składać się ze skomplikowanej kombinacji dużych i małych liter, cyfr oraz 
znaków specjalnych.  
Zalecenia:  
- Nie  zabezpieczaj różnych kont tym samym.  
- Posiadaj więcej niż jedno konto e-mail. Jedno dobrze zabezpieczone dla rodziny, nauczyciela, portali 
społecznościowych i np. bankowości elektronicznej. Drugie do korzystania z gier i ankiet, komunikowania 
się w mniej ważnych sprawach.  
 
Unikaj logowania na obcym komputerze - Korzystanie z obcego komputera zawsze może być 
niebezpieczne – wszak nigdy nie wiadomo, co jest na nim zainstalowane. 
 
Uzależnienie od ilości czasu przy komputerze i telefonie - Pamiętaj, że Internet może być groźnym 
źródłem uzależnienia, porównywalnym z chorobą alkoholową czy narkotykową. Uzależnienie od Internetu 
to choroba! Jeżeli i raz wpadniesz, trudno będzie Ci z niej wyjść. Staraj się zachować umiar w korzystaniu 
z Sieci czy graniu w gry komputerowe. 
 
Nie ufaj we wszystko, co jest napisane w Internecie - Łatwowierność to jedna z najczęstszych przyczyn 
oszust internetowych. Korzystając z sieci należy pamiętać o tym, iż wiele stron internetowych powstało 
tylko po to, aby wyłudzać pieniądze od niczego nieświadomych internautów. 
 
Uważaj na internetowe znajomości - Anonimowość, którą daje wirtualna rzeczywistość staje się płaszczem 
dla przestępców, złodziei oraz innych ludzi o nieczystych intencjach. Pamiętaj, że nigdy nie wiadomo kto 
siedzi po drugiej stronie. Dlatego nie należy przesadzać z nadmierną wylewnością w takich relacjach, a na 
ewentualne spotkania umawiać się w miejscach publicznych.  
 
Strzeż się wirusów - Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe – płatne lub darmowe np.: Awast. 
Uwaga: nawet posiadając najlepszy program do ochrony przed wirusami, warto z rozwagą pobierać pliki 
z sieci oraz nie otwierać nieznanych załączników w mailach oraz linków, które budzą nasze zaniepokojenie.  
 
Warte zaznajomienia: 
Dla młodzieży młodszej:  
https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/zasady-bezpieczenstwa 
Dla młodzieży starszej:  
https://instrukcje.put.poznan.pl/zasady-bezpiecznego-korzystania-z-internetu/ 
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Zalecenia dla rodziców: 
 
Chroń dzieci przed niebezpieczeństwem w Internecie - Nie wolno dawać dzieciom całkowitej wolności 
w sieci. Mądrze ustawiona blokada rodzicielska uchroni je przed większością wirtualnych niebezpieczeństw. 
Śledź aktywność dziecka w sieci i niezwłocznie reaguj jeśli cokolwiek Cię zaniepokoi. Najważniejsze jest 
żeby dziecko wraz z nami poznawało wirtualny świat i nauczyło się z niego mądrze korzystać.  
 
Osobne konto użytkownika dla dziecka - Jeżeli dziecko i dorośli korzystają z tego samego komputera, 
warto rozpocząć zabezpieczanie sprzętu od utworzenia osobnego konta użytkownika o znacznie bardziej 
ograniczonych uprawnieniach niż jego administrator, czyli rodzic. 
 
Krytyczne podejście do informacji przeczytanych w Sieci -  Ponieważ nie wszystkie wiadomości są 
wiarygodne - Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych 
dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki). 
 
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. 
 
Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. Przypominaj dzieciom 
o zasadach dobrego wychowania w sieci. https://sieciaki.pl/sieciomisja/zasady-bezpieczenstwa/netykieta 
 
Odkrywaj świat Internetu razem z dzieckiem - Spróbujcie znaleźć ciekawe strony, które mogą 
zainteresować Wasze dzieci, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron.  
 
 
Ważne: 
 
Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści - Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub anonimowo – do 
współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u – 
www.dyzurnet.pl 
 
Jeśli podejrzewasz, że zostało złamane prawo, powiadom policję. Nie usuwaj dowodów przestępstwa – 
nawet jeśli będzie to wulgarny lub nieprzyjemny list, bądź inny plik. 
 
Jeśli masz wątpliwości, jak zareagować na informacje o problemach dziecka związanych z Internetem lub 
komputerem – skontaktuj się www.helpline.org.pl, którego celem jest pomoc dzieciom i młodzieży 
w sytuacjach zagrożenia w Sieci. Konsultanci Helpline udzielają porad rodzicom, opiekunom i osobom 
pracującym zawodowo z dziećmi i młodzieżą. Kontakt z helpline możliwy jest poprzez stronę 
www.helpline.org.pl lub pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 100 100. 
 
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 
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