
Dzień dobry. 

Drodzy uczniowie! Dzisiaj kilka słów o bezpieczeństwie w Internecie. Tak, tak ja wiem, że wszystko o 

tym wiecie i nie zamierzam Wam zabierać dużo czasu. Proszę Was bardzo uważajcie na siebie w sieci, 

zwracajcie uwagę na jakie strony wchodzicie i z kim prowadzicie korespondencję. Niestety w obecnej 

chwili jeszcze więcej musimy posługiwać się stronami internetowymi. 

Uważajcie na siebie i proszę  przeczytajcie kilka poniższych zasad na temat bezpieczeństwa w 

Internecie: 

Chroń swoją prywatność! 

Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu czy adres 

domowy. 

Zadbaj o swój wizerunek. Jeśli publikujesz w sieci swoje zdjęcia, zadbaj, by widzieli je tylko Twoi 

znajomi. Nie umieszczaj w sieci zdjęć, które mogą Ci zaszkodzić dziś lub za jakiś czas.  

Mów, jeśli coś jest nie tak! 

W sytuacji, kiedy ktoś lub coś Cię w Internecie zaniepokoi lub wystraszy, koniecznie opowiedz o tym 

rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. Możesz w takiej sytuacji skontaktować się z Telefonem 

Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, dzwoniąc pod bezpłatny numer 116 111. 

 

Nie ufaj osobom poznanym w sieci! 

 

Nigdy nie można w 100% zaufać komuś poznanemu w sieci. Nie spotykaj się z osobami poznanymi w 

Internecie. O propozycjach spotkania od internetowych znajomych informuj rodziców. 

 

Szanuj innych w sieci! 

 

Pamiętaj, by traktować innych z szacunkiem. Swoje zdanie wyrażaj, nie obrażając nikogo. Nie reaguj 

agresją na agresję. 

 

Korzystaj z umiarem z Internetu! 

 

Zbyt długie korzystanie z komputera, tabletu czy smartfona może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i 

pogorszyć kontakty ze znajomymi. Niestety podczas zdalnej nauki musimy korzystać nieco dłużej niż 

zwykle. Może przez jakiś czas ogranicz czas spędzony przed komputerem na inne rzeczy nie związane 

z nauką. 

Zachowaj szczególną ostrożność wchodząc w linki 

Bardzo częstym sposobem atakowania prywatności i wyciągania danych są rozsyłane na skrzynki 

pocztowe wiadomości e-mail, zawierające dziwne załączniki lub proszące o kliknięcie w jakieś linki. To 

tak zwany phishing. Nie istnieje jeden i do tego 100-procentowo pewny sposób na obronę. Najlepiej 

po prostu uważać i nigdy ich nie otwierać. Znacznie bezpieczniejsze jest samodzielne wchodzenie na 

interesującą Cię stronę. 

 

 

Pozdrawiam Was 

MałgorzataŚlusarczyk 

Pedagog szkolny 


