
Dziesi ęć porad dla rodziców 

dotycz ących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzi eci 
 

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.  
Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą 
zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie 
edukacyjny serwis internetowy – www.sieciaki.pl).  

 
2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpiecze ństwa w Internecie. 

Podkreśl, Ŝe nie moŜna ufać osobom poznanym w Sieci, ani teŜ wierzyć we wszystko co o sobie mówią. 
Rozmawiaj z dzieckiem o zagroŜeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania. 

 
3. Rozmawiaj z dzie ćmi o ryzyku umawiania si ę na spotkania z osobami poznanymi  

w Sieci. 
Dzieci muszą mieć świadomość, Ŝe mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie 
rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół. 

 
4. Naucz swoje dziecko ostro Ŝności przy podawaniu swoich prywatnych danych. 

Ustal z nim, Ŝeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru 
telefonu. 

 
5. Naucz dziecko krytycznego podej ścia do informacji przeczytanych w Sieci. 

Naucz dziecko, Ŝe trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych 
źródeł (encyklopedie, ksiąŜki, słowniki). 

 
6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. 

WaŜne jest, Ŝeby dziecko Ci ufało i mówiło o sytuacjach, w których poczuje się niezręcznie, coś je 
zawstydzi lub przestraszy; by wiedziało, Ŝe zawsze moŜe się do Ciebie zwrócić. 

 
7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe tre ści. 

 Nielegalne treści moŜna zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. 
zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). 

 
8. Zapoznaj dziecko z NETYKIET Ą - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. 

Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W kaŜdej dziedzinie naszego Ŝycia, podobnie 
więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, uŜywać odpowiedniego słownictwa itp. 
(zasady etykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać 
nie swoich e-maili, kopiować zastrzeŜonych materiałów, itp.). 

 
9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Two je dziecko. 

Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie 
www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji. 

 
10. Pamiętaj, Ŝe pozytywne strony Internetu przewa Ŝają nad jego negatywnymi 

stronami. 
Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć 
bogactwa. 


