
 

Zasady bezpieczeństwa cyfrowego obowiązujące 

 w Szkole Podstawowej im. Tomasza Masteja w Chojnem.  

 

§ 1. 

Zasady postępowania dla rodziców 

1. Rozmawiajmy z dzieckiem o potencjalnych konsekwencjach podejmowanych przez nie 

działań i zachowań. 

2. Zwróćmy uwagę ile czasu dziecko korzysta z telefonu komórkowego, komputera i innych 

urządzeń z dostępem do Internetu, na jakich portalach społecznościowych i forach się udziela 

i jakiego rodzaju treści, opinie i komentarze publikuje. 

3. Obserwujmy zachowanie dziecka – gdy staje się smutne, nerwowe lub przygnębione, ma 

problemy z koncentracją, ogranicza korzystanie z sieci i nie odbiera sms-ów od 

koleżanek/kolegów może to oznaczać, że znalazło się w sytuacji problemowej. 

4. Rozmawiajmy z dzieckiem o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, jak i o 

internetowym savoir vivre. 

5. Ograniczmy młodszemu dziecku możliwość kontaktu z innymi użytkownikami poprzez np. 

blokadę funkcji społecznościowych takich jak na przykład czat. 

6. Wprowadźmy zasadę, iż dziecko informuje nas o każdym kontakcie z osobą wcześniej 

nieznaną. 

7. Komputer przeznaczony dla dziecka wyposażmy w program filtrujący lub inne narzędzie 

kontroli rodzicielskiej. 

8. Wyjaśniajmy dziecku, że informacje publikowane w Internecie mogą być nieprawdziwe i 

przekłamane. 

9. Uczmy dziecko odmawiać. 

10. Rozmawiajmy z dzieckiem o właściwym budowaniu swojego wizerunku w sieci. 

11. Obserwujmy wirtualne nawyki i zachowania dzieci.  

12. Kontrolujmy czas, który dziecko poświęca na surfowanie po sieci. 

13. Dbajmy o to, żeby uczestniczyć w życiu dziecka proponując inne formy aktywności. 

14. Nie przekazujmy dziecku kart płatniczych lub danych tych kart, a także identyfikatorów i 

haseł. 

 

 

 

 



§ 2. 

Zasady postępowania dla uczniów 

 

1. Nie udostępniaj w sieci swoich danych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu 

2. Nie zakładaj profili na portalach społecznościowych bez wiedzy i zgody rodziców 

3. Nie udostępniaj swoich zdjęć nieznanym osobom 

4. Nie rób zdjęć i nie nagrywaj filmów z udziałem osób, które sobie tego nie życzą 

5. Nie umawiaj się z osobami znanymi tylko przez Internet 

6. Informuj rodziców lub nauczycieli, jeśli zdarzy się, że kontaktuje się z Tobą przez Internet 

osoba, której nie znasz 

7. Informuj rodziców lub nauczycieli o każdej podejrzanej sytuacji, w której czujesz się 

niepewnie 

8. Zgłaszaj rodzicom lub nauczycielom każdą sytuację, w której zostałeś obrażony, np. w 

prywatnych komentarzach 

9. Podchodź z rozwagą do informacji znalezionych w sieci – nie wszystkie są prawdziwe 

10. Nie wykorzystuj zdjęć, których nie jesteś autorem (np. publikując je na swoich profilach 

społecznościowych) 

11. Pamiętaj, że nikt nie jest anonimowy w Internecie – nawet jeśli nie podajesz swojego 

prawdziwego imienia, łatwo można zweryfikować, że to Ty zamieściłeś w Internecie jakąś 

informację/komentarz/zdjęcie 

12. Komentując posty i zdjęcia innych, a także pisząc wiadomości tekstowe, pamiętaj o kulturze, 

nie używaj wulgaryzmów, nie obrażaj innych 

13. Nie podłączaj do komputera Pendrive’ów, co do których nie masz pewności, że są bezpieczne 

14. Nie klikaj w podejrzane linki 

15. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z rodzicem lub nauczycielem 

 

§ 3. 

Zasady postępowania dla nauczycieli 

 

1. Bądź uważny, obserwuj swoich uczniów i podopiecznych, reaguj, gdy któryś z nich zgłosi, że 

doświadcza cyberprzemocy 

2. Edukuj swoich uczniów w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, informuj o możliwych 

zagrożeniach 

3. Bądź otwarty – tak, aby uczniowie nie bali się zgłosić ewentualnych problemów, stwórz 

warunki do szczerej rozmowy 



4. Nie podłączaj do komputera Pendrive’ów, co do których nie masz pewności, że są bezpieczne 

5. Nie klikaj w podejrzane linki 

6. Nie otwieraj załączników pochodzących z maili, których autorów nie znasz 

7. Pamiętaj o ustawieniu bezpiecznego hasła do komputera (odpowiedniej długości, z 

zastosowaniem znaków specjalnych i liczb) 

8. Nie zostawiaj włączonych komputerów ani otwartych laptopów, gdy wychodzisz z 

pomieszczenia 

9. Zabezpieczaj hasłem foldery, które zawierają dokumenty z danymi osobowymi 

10. Reaguj natychmiast na każdą sytuację będącą zagrożeniem dla bezpieczeństwa cyfrowego – 

np. nagrywanie się przez dzieci na telefony podczas przerwy, pozostawianie przez uczniów 

niezabezpieczonych komputerów itp. 

 


