
Bezpieczeństwo w sieci 

Informacja dla rodziców 

 

Drodzy Rodzice! 

Internet to wspaniałe narzędzie do nauki, poznawania świata, które niestety jest również 

wykorzystywane do nieodpowiednich i przestępczych działań. Dlatego należy zrobić 

wszystko, co możliwe, aby dzieci i młodzież nie były narażone na  zagrożenia płynące z sieci. 

1. Zabezpieczcie domowe routery WiFi przez skonfigurowanie trudnych do złamania haseł. 

2. Na urządzeniach pracujących w sieci Internet (dotyczy wszystkich urządzeń, waszych dzieci 

również) włączcie odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Są to zapory systemu operacyjnego i 

oprogramowanie antywirusowe (może być darmowy Avast). W programie antywirusowym 

włączcie Kontrolę Rodzicielską i filtrowanie treści. Wszystkie te narzędzia powinny być na 

bieżąco aktualizowane. 

3. Rozmawiajcie z dziećmi i ustalcie jasne kryteria, czego nie wolno robić w sieci, na co uważać 

i komu zaufać. 

4. Kontrolujcie, z jakich portali i mediów społecznościowych korzystają Wasze dzieci, jakie 

strony odwiedzają i jakie jest ich zachowanie w sieci. 

5. Porozmawiajcie z dziećmi o ryzyku poznawania „przyjaciół” w sieci. 

6. Zapewnijcie swoje dzieci o tym, że mogą Wam ufać i zwracać się do Was  

z każdym problemem. 

7. Starajcie się poznać osoby, z którymi Wasze dzieci kontaktują się za pomocą Internetu. 

8. Uważnie obserwujcie, jak zachowują się Wasze dzieci w domu. Jeżeli zauważycie 

niepokojące zmiany, porozmawiajcie z nimi o tym.  

9. Zgłaszajcie wszelkie nielegalne treści, przestępstwa i zagrożenia. 

10. Uczcie Wasze dzieci krytycznego podejścia do informacji publikowanych  

w sieci. Nie wszystkie są wiarygodne. Będzie to istotne zwłaszcza podczas opracowywania 

przez młodzież tematów zadanych przez nauczycieli. 

11. Kontrolujcie wszystkie urządzenia, z których korzystają Wasze dzieci w sieci. 

12. Ustalcie wspólnie z dziećmi zasady korzystania z Internetu. Powiedzcie, czego oczekujecie w 

zakresie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. 

13. Wyjaśnijcie, że nie wolno udostępniać w Internecie swoich danych osobowych, publikować 

zdjęć, nagrań wideo, odbierać wiadomości e-mail czy smsów niewiadomego pochodzenia. 

Wyjaśnijcie, jakie mogą być konsekwencje takiego działania. 



14. Zadbajcie, aby Wasze dzieci twórczo spędziły czas w domu, a Internet niech im posłuży 

głównie do celów edukacyjnych i przygotowania się do lekcji. 

15. Być może Wasze dzieci będą zdalnie pracować z nauczycielami. Jeżeli będą wysyłać zadania 

w formie elektronicznej, muszą takie pliki sprawdzić programem antywirusowym. W nazwie 

pliku nie wolno im podawać swoich danych, jedynie kod ucznia. 

16. Zadbajcie o to, aby Wasze dzieci nie przekazywały nikomu oprócz Was haseł  

i kodów, które otrzymają od nauczycieli w ramach pracy zdalnej, np. wideokonferencji. 
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