
Bezpieczeństwo w sieci 

 

Informacja dla uczniów 

 

Drodzy Uczniowie! 

Internet to nie tylko rozrywka. Internet to nie tylko nauka. W sieci czyhają na Was liczne 

zagrożenia w postaci cyberprzemocy, hejtu, agresji i uzależnienia.  

Korzystając z Internetu na jakimkolwiek urządzeniu, musicie przestrzegać kilku 

podstawowych zasad, aby Wasz pobyt w sieci był bezpieczny. 

1. Nie otwierajcie wiadomości, podejrzanych załączników czy smsów z niewiadomego 

źródła. Nie klikajcie w podejrzane  linki przesłane  

e – mailem lub za pomocą komunikatora. 

2. Nie podajcie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu 

czy adres osobom nieznanym lub poznanym w sieci. Nie jest to potrzebne podczas 

pracy zdalnej z nauczycielem. 

3. Jeżeli publikujecie w sieci swoje zdjęcie, zadbajcie, by widzieli je tylko Wasi znajomi. 

4. Nie umieszczajcie w sieci cudzych zdjęć i nagranych filmów bez pozwolenia 

zainteresowanego. 

5. Jeżeli w sieci coś Was zaniepokoi, wystraszy, koniecznie opowiedzcie o tym swoim 

rodzicom/opiekunom. Na pewno Wam pomogą, jeżeli im zaufacie. 

6. Nie ufajcie w 100% osobom poznanym w Internecie. Jeżeli taka osoba poprosi o 

Wasze dane lub spotkanie, poinformujcie o tym Waszych rodziców. 

7. W sieci zachowujcie się z szacunkiem do innych użytkowników. Nie używajcie 

wulgaryzmów, nie obrażajcie nikogo, nie reagujcie agresją na agresję. 

8. Ograniczcie korzystanie z Internetu w celach rozrywkowych. Pamiętajcie, że chociaż 

nie chodzicie teraz do szkoły to szkoła przyszła do Was. Starajcie się wykorzystać ten 

czas na edukację. 

9. Przygotowując się do lekcji, selekcjonujcie informacje, gdyż nie wszystkie są 

wiarygodne.   

10. Wykonując zadanie w formie elektronicznej,  Pamiętajcie o podaniu źródła informacji, 

czyli w postaci pliku przesyłanego nauczycielowi. Nazwa takiego pliku nie może 

zawierać Waszych danych osobowych, jedynie kod. Plik taki przed wysłaniem 

sprawdźcie programem antywirusowym. 



11. Dbajcie o swoje hasła i kody, które możecie otrzymać od nauczycieli w celu 

uczestniczenia w wideokonferencjach podczas pracy zdalnej w domu. Nie 

przekazujcie ich nikomu oprócz Waszych rodziców. 

12. Mądrze i rozsądnie korzystajcie z Internetu podczas przygotowywania się do lekcji i 

wykorzystujcie Internet do rozwoju osobistego. Może akurat to, czego się teraz 

nauczycie, pomoże Wam kiedyś w zdobyciu interesującej pracy. 
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