
 

 

Bezpiecznie w sieci. 

Przydatne informacje dla rodziców. 

Obecna sytuacja zwiększa naszą aktywność w sieci. Nie tylko dorośli ale również dzieci 

więcej czasu spędzają przed wyświetlaczem swoich urządzeń. Powinniśmy dbać o 

bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych. 

Internet stał się naszą codziennością. Nie da się zaprzeczyć że korzystanie z niego daje 

wiele korzyści i możliwości. Niestety mimo wielu zalet niesie on również pewne zagrożenia, 

szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników. ,,Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej 

stronie” – to hasło obrazuje problem kontaktowania się i przekazywania informacji 

nieznajomym, często wykorzystujących je w złych intencjach. Dzieci korzystające z Sieci 

komputerowej narażone są również na kontakt z niebezpiecznymi treściami, których w 

Internecie nie brak. Nieograniczony dostęp do Sieci to okazja do wszelkiego rodzaju reklamy 

oraz propagowania informacji  sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami wychowania. 

Wszystkich rodziców, którzy chcieliby się dowiedzieć więcej na temat 

niebezpieczeństw czyhających na dzieci w Internecie oraz tych, którzy chcieliby poznać 

skuteczne metody na przeciwdziałanie cyberprzemocy, zapraszam do odwiedzenia 

poniższych stron: 

 

https://fdds.pl/ – oficjalna strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

https://www.saferinternet.pl/ – oficjalna strona projektu Komisji Europejskiej, 

realizowanego w Polsce przez konsorcjum: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Naukowa 

Akademicka Sieć Komputerowa 

http://www.dzieckowsieci.pl/ - strona kampanii "Chroń dziecko w sieci", która ma na 

celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać 

im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów. 

https://fundacja.orange.pl/kurs/ - Bezpiecznie Tu i Tam - kurs internetowy dla rodziców 

https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-

poradnik-dla-rodzicow.pdf - poradnik dla rodziców 

Strony dla dzieci: 

http://www.necio.pl/ - serwis o bezpieczeństwie online, przeznaczony dla dzieci w 

wieku 3-6 lat 

https://sieciaki.pl/ - serwis edukacyjny, skierowany do dzieci w wieku 9-11 lat. 

https://116111.pl/problemy/internet,cid,31  - telefon zaufania oraz serwis informacyjny 

dla dzieci starszych. 

Poniżej druk kontraktu dotyczącego zasad korzystania z Internetu/komputera jaki można 

zawrzeć z dzieckiem: 

https://fdds.pl/
https://www.saferinternet.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/
https://fundacja.orange.pl/kurs/
https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf
https://akademia.nask.pl/pliki/2-jak-zapewnic-dzieciom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-rodzicow.pdf
http://www.necio.pl/
https://sieciaki.pl/
https://116111.pl/problemy/internet,cid,31


 

 

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA 

Z KOMPUTERA/SMARTFONA I INTERNETU 

Jestem świadomy/ma, że korzystanie z komputera oraz Internetu daje dużo przyjemności, 

rozrywki, pomaga w poznawaniu świata i kontaktach z innymi ludźmi. 

Internet jest dobry i pożyteczny, ale są osoby, które używają go, aby krzywdzić innych. 

Dlatego też, będę mieć ograniczone zaufanie do osób poznanych w Internecie tak samo, jak 

do osób nowopoznanych w świecie rzeczywistym. 

Będę przestrzegał/ła zasad, które wspólnie z rodzicami ustaliliśmy: 

1. Będę starał się sprawdzić każdą informację znalezioną w Internecie również w innych 

miejscach (np. na innych stronach internetowych, w bibliotece, zapytam rodziców) 

2. Będę informował rodziców o każdym przypadku, kiedy ktoś poznany w Internecie 

będzie próbował dręczyć, obrażać, wyzywać, zmuszać do czegoś mnie lub inne osoby. 

3. Będę informował rodziców o każdym przypadku, kiedy ktoś poznany w Internecie 

będzie chciał się ze mną spotkać. 

4. Będę informował rodziców o każdym przypadku, kiedy zauważę, że z moim 

komputerem dzieje się coś dziwnego. 

5. W sposób miły i grzeczny będę odnosił się do innych użytkowników Internetu. Nie 

będę odpowiadać na zaczepki słowne, ani używać wulgarnego języka. 

6. Będę prosił rodziców o zgodę i pomoc podczas instalacji nowych programów oraz 

pomagał rodzicom w obsłudze nowych programów, gier, jeśli rodzice będą chcieli je 

poznać. 

7. Będę chronił swoje dane (nazwisko, adres, nr. telefonu) i pod żadnym pozorem nie 

udostępnię ich nikomu poznanemu przez Internet. 

8. Nie będę przeglądać stron zawierających treści przeznaczone dla dorosłych. 

9. Nie będę zaniedbywać swoich obowiązków w szkole i w domu z powodu korzystania 

z komputera. 

10. Będę korzystał z komputera nie dłużej niż …….. godzin dziennie. 

W przypadku złamania powyższych zasad zobowiązuje się 

do:………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpis …………………………… 


