
 

 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM. B. CHROBREGO W ŻÓRAWINIE 

PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA 

DLA KLAS IV - VIII 

Korzystanie z komputera i Internetu wspaniale wspomaga naukę i może być świetną formą 

rozrywki, pod warunkiem jednak, że korzysta się  z sieci rozważnie i z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa. 

1. Staraj się nie podawać w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. 

Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką. Jednym z wyjątków 

jest sytuacja, kiedy prosi Was o to przez Librus nauczyciel - na niektórych 

platformach chcemy widzieć od razu, z kim jesteśmy w kontakcie - również dla 

Waszego bezpieczeństwa, by nie było możliwości na wejście na dany serwer np. osób 

spoza klasy. 

2. Nie otwieraj podejrzanych wiadomości e-mail (od nieznanych osób albo o dziwnej 

treści), nie pobieraj załączonych w nich plików, nie wchodź na strony z linków w 

takich wiadomościach i staraj się nie pobierać załączników z niepewnych źródeł – 

mogą one zawierać złośliwe oprogramowanie. 

3. Jeżeli prowadzisz swój profil społecznościowy, pamiętaj, że dostęp do niego mogą 

mieć także osoby o złych zamiarach. Warto zastanowić się, czy nie ograniczyć 

widoczności treści, które zamieszczać dla tylko swoich znajomych, aby nie były one 

publiczne i dostępne dla wszystkich. 

4. Zadbaj o to, aby mieć inne hasło do każdego portalu i profilu – dzięki temu nawet w 

sytuacji, kiedy Twoje hasło do jednego miejsca zostanie wykradzione, inne hasła 

pozostaną bezpieczne. Warto również korzystać ze specjalnych generatorów haseł, 

które pozwalają na stworzenie długich, bardzo skomplikowanych haseł 

zabezpieczających oraz aby raz na jakiś czas je zmieniać. 

5. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. Dbaj o swoje hasła, 

jak o największą tajemnicę. 

6. Nie udostępniaj innym osobom linków czy kodów do serwerów, na których powinny 

być tylko te osoby, które dostały tam dostęp. To samo tyczy się różnych grup, np. na 

Facebooku.  

7. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, 

numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim 

naprawdę rozmawiasz. 

8. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Bez zgody rodziców nie publikuj też 

zdjęć swoich, rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody. Nie wiesz kto i 

w jaki sposób może z nich skorzystać. 



 

 

9. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na 

nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej. 

10. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś, 

kto podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć 

wobec ciebie złe zamiary. 

11. Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom 

lub innej zaufanej osobie dorosłej. 

12. W Sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Dlatego 

koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiaj o tym z rodzicami 

i wspólnie wybierzcie, a następnie zainstalujcie odpowiedni program. 

13. Dwukrotnie przemyśl, zanim pozwolisz aplikacji na uzyskanie dostępu do Twojej 

lokalizacji czy treści w telefonie. Ta sama zasada dotyczy korzystania ze stron 

internetowych – nie klikaj “Akceptuję” czy “Potwierdzam” za każdym razem, kiedy 

chcesz jak najszybciej dostać się na witrynę internetową. W ten sposób udzielasz 

zezwoleń na dostęp do wielu informacji – warto najpierw zapoznać się z regulaminem 

i dokładnie sprawdzić, co akceptujesz. 

14. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim 

znajdziesz muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność 

informacji. 

15. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni 

traktowali Ciebie. 

16. Szanuj prawo własności w Sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w 

Internecie, zawsze podawaj źródło ich pochodzenia. 

17. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, 

który poświęcasz na rozrywkę przy komputerze i staraj się go nie przekraczać.  

18. Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię 

niepokoją. Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz. 

19. Jeżeli Twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż 

im, jak proste jest serfowanie po Sieci. Zaproś ich na Twoje ulubione strony, pokaż im 

jak szukać w Internecie informacji. 

20. Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie, zawsze skonsultuj to z rodzicami. Nigdy nie 

podawaj numeru karty kredytowej i nie wypełniaj internetowych formularzy bez 

wiedzy i zgody rodziców. 
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