
Rady i wskazówki dla rodziców dotyczące bezpiecznego 

korzystania z Internetu przez dzieci: 

Drodzy Rodzice – Internet to jedno z najważniejszych mediów ma wiele zalet, niestety może 

być wykorzystywany również do szkodliwych, złośliwych czy przestępczych działań. Na 

zagrożenia występujące w Sieci narażone są przede wszystkim dzieci. Dlatego szczególnie 

ważną rolę odgrywają rodzice i opiekunowie najmłodszych, którzy mogą i powinni być dla 

dziecka nauczycielami w zakresie korzystania z Internetu.  

1. Odkrywaj świat Internetu razem z dzieckiem: bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko 

z możliwościami Sieci, razem poszukajcie ciekawych i przyjaznych dzieciom i młodzieży stron. 

2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie: powiedz co można i 

czego nie wolno robić, w co można wierzyć, a na co należy uważać. Przypomnij o etykiecie – 

kodeksie dobrego zachowania w Internecie  

3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku pozyskiwania przyjaciół w Internecie, o konieczności 

umawiania się z nieznajomymi tylko w obecności dorosłych.  

4. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci, ponieważ nie 

wszystkie są wiarygodne. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka, które popełniło błędy, bo 

tylko wtedy przyjdzie do ciebie ze swoimi problemami. 

 5. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści: wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za 

nieodpowiednie i nielegalne treści w Internecie i zgłaszać wszelkie przestępstwa.  

6. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko. Przyglądaj się, jak Twoje 

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

poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie 

wspólnie zasady pracy z komputerem i Internetem.  

7. Pamiętaj o zainstalowaniu programu antywirusowego oraz filtrującego szkodliwe treści.  

8. Skonfiguruj również ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu mobilnym (smartfonie), z 

którego korzysta Twoje dziecko. W przypadku tabletów i smartfonów z systemem Android 

warto odpowiednio skonfigurować Google Play, przeglądarkę oraz aplikację serwisu 

YouTube. W nowszych wersjach systemu istnieje także możliwość stworzenia profilu 

ograniczonego, który będzie stanowił bezpieczną przestrzeń dla dziecka.  

9. Ustal ramy czasowe spędzania dziecka przy komputerze. Nie przedłużaj wyznaczonego 

czasu.  

10. Bądź konsekwentny i stosuj zasadę: najpierw obowiązki, potem przyjemności.  


