
 

 

Porady dla rodziców 

1. Poznawaj zasoby Internetu razem z dzieckiem. 
Odkryjcie ciekawe strony, które mogą być interesujące dla Waszych dzieci, sporządźcie listę przyjaznych stron. Pomocą 
służy edukacyjny serwis internetowy www.sieciaki.pl. 

2. Zapoznaj dziecko z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Internecie. 

Opowiedz dziecku o  zagrożeniu związanym  z nawiązywaniem nowych znajomości w Sieci. Zaznacz, że nie można ufać 

osobom znanym tylko online, ani też wierzyć we wszystko, co te osoby mówią. 

3. Rozmawiaj z dzieckiem o ryzyku związanym z umawianiem się na spotkanie z osobą poznaną w Internecie.  

Ustal zasadę, że dziecko spotyka się z nieznajomymi tylko w towarzystwie przyjaciół lub osób dorosłych i zawsze po 

uzyskaniu zgody od rodziców. 

4. Naucz swoje dziecko, że trzeba być bardzo ostrożnym przy podawaniu prywatnych danych.  

Ustal z nim, aby w żadnym wypadku nie podawało przypadkowym osobom swojego adresu i numeru telefonu. Ważne, 

aby dziecko wiedziało, że przed podaniem takich informacji, musi zapytać o zgodę swoich rodziców. 

5. Naucz dziecko, że w Sieci trzeba mieć krytyczne podejście do informacji, gdyż nie wszystkie są wiarygodne.  

Naucz dziecko, że powinno  weryfikować treści umieszczone w Internecie, korzystając z innych źródeł takich jak np. 

książki, encyklopedie czy słowniki. 

6. Wykazuj się wyrozumiałością w stosunku do swojego dziecka.  

Często dochodzi do sytuacji, że dziecko przypadkowo trafi na stronę dla dorosłych. Bardzo ważne jest, aby dziecko 

mogło Ci ufać  i powiedziało Ci o tym. Twoja pociecha powinna wiedzieć, że może się do Ciebie zwrócić, kiedy poczuje 

się niezręcznie, coś ją przestraszy lub zawstydzi. 

7. Zgłaszaj szkodliwe oraz nielegalne treści.  

Każdy może wziąć odpowiedzialność za nieodpowiednie i nielegalne treści umieszczane w Internecie. Podejmowanie 

przez nas działań  pomaga likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej, które jest rozpowszechniane na  stronach 

internetowych, chatach, przez e-maile  itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub anonimowo na stronie 

www.dyzurnet.pl, którą tworzy zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt 

kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie. 

8. Przedstaw dziecku NETYKIETĘ – Kodeks Dobrego Zachowania w Internecie.  

Utrwalaj u dziecka  zasady dobrego wychowania. Zasady Netykiety dostępne  na stronie www.sieciaki.pl. 

9. Poznaj, w jaki sposób Twoje dziecko korzysta z Internetu.  

Przyjrzyj się, co robi Twoje dziecko podczas korzystania  z Internetu, jakie strony najczęściej ogląda i jak zachowuje się 

w Sieci. Dokonaj starań, aby poznać znajomych, z którymi koresponduje Twoje dziecko  przez Internet. Ustalcie zasady, 

zgodnie z którymi korzysta się  z Sieci (można zawrzeć umowę Rodzic- Dziecko; wzory na stronie www.sieciaki.pl) 

oraz określcie sposoby postępowania w przypadku nietypowych sytuacji. 

10. Zainstaluj program do kontroli rodzicielskiej.  

Takie programy dają możliwość filtrowania treści, kontrolowania czasu oraz aktywności dziecka online itp. Aplikacje na 

tablety i smart fony, które oferują sklepy online muszą być odpowiednie dla danego systemu operacyjnego. Osoby 

korzystające z  komputerów pobiorą  program do kontroli rodzicielskiej z Internetu lub kupią je w sklepie. Niektóre 

programy i aplikacje kontroli rodzicielskiej udostępniane są gratis a za inne trzeba zapłacić. 

11. Pamiętaj, że pozytywnych stron Internetu jest więcej niż negatywnych. 

Internet stanowi ogromne źródło wiedzy ale dostarcza również rozrywkę. Pozwól, aby Twoje dziecko w bezpieczny 

i świadomy sposób w pełni korzystało z bogatych zasobów Sieci Internetowej. 

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa dziecka można znaleźć na stronach: 

www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl, www.saferinternet.pl, www.fundacja.orange.pl/kurs/ 
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