
10 porad dla rodziców, dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu 
 

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem. Bądź pierwszą osobą, która zapozna 
dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby.  

 
2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko 
na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. 
Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich 
unikania.  
 
3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi 
w Sieci.  
 
4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych. 
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga 
podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie 
informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. 
 
5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci. Wiele 
dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia 
wiedzy potrzebnej w szkole.  
 
6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że dzieci przypadkowo 
znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych.  
 
7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści. Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność 
za 

niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie 
pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu 
stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję 
lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych 
treści w Internecie - Hotline'u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z 
operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu 
doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.  
 
8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie. 
Przypominaj dziecku o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego 
życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, 
używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz wserwisie oraz 
na stroniewww.sieciaki.pl) Twoje dziecko powinno je poznać (nie wolno czytać nie 
swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.)  
 
9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. 
Przyglądnij się jak Twoje 

dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. 
 

http://www.dyzurnet.pl/
http://www.dzieckowsieci.pl/strona.php?p=106
http://www.sieciaki.pl/


10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi 

stronami. Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem 
rozrywki. 
 

Porady ze strony : www.dzieckowsieci.pl 
 


